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Gaál Kálmán-program
- elkészült a város négyéves gazdasági programja Olyan beruházásokat ígér a városnak képviselő-testületünk, amelyek jelentőségükben
a Gaál Kálmán polgármestersége idején megvalósult fejlesztésekhez mérhetők. Ezért
javasolták képviselőtársaim, hogy négyéves gazdasági programunkat róla nevezzük el. (Gaál
Kálmán volt a múlt század első évtizedeiben városunk polgármestere, akinek köszönhetően
megépültek legjelentősebb középületeink, ezzel kialakult a városközpont jelenleg is
meghatározó arculata.)
Miért és honnan a mai világban ez az optimizmus? – kérdezheti jogosan az Olvasó. Nos,
erre is választ adunk a városfejlesztés programjában. Elöljáróban annyit, hogy bízunk
önmagunkban és együttműködő munkatársainkban. Tudunk átgondoltan tervezni, terveink
megvalósítása érdekében pedig elkötelezetten és kitartóan dolgozni.
Fejlesztési terv négyéves szakaszokban

Mint tudják, az ország településeinek életét négyéves szakaszokra osztja a jelenlegi
önkormányzati választási rendszer. Amikor azonban városunk jövőjét felelősséggel tervezzük,
generációkban kell gondolkodnunk, nem pedig négyéves időszakokban. Ez utóbbi a hosszú távú
városfejlesztési elképzeléseink feladatokra történő lebontásának eszköze, gazdasági program
elnevezéssel.
Városfejlesztési elképzeléseink 2006 őszén vettek fordulatot városunk életében, amikor a
lakosság elfogadta „Az élhetőbb Kisújszállásért” című programot. Ennek eredményeként a
korábbinál nyíltabb várospolitika és dinamikusabb városfejlesztés vette kezdetét. Ez jelentős
infrastrukturális beruházások megvalósításában, új beruházások pályázati megalapozásban,
valamint gazdag közösségi és kulturális életben nyilvánult meg. Munkánk értékelésének külső
mércéjeként hadd mondjam el e helyen is, hogy pályázati eredményekben a hozzánk hasonló
méretű települések között elsők lettünk.
Ezt a programot a „Szívvel és értelemmel – Kisújszállásért” címmel kidolgozott
programunk szerint kívánjuk folytatni, hiszen városunk lakosságának döntő többsége 2010
októberében kinyilvánította, hogy egyetért a benne szereplő városfejlesztési törekvésekkel. E
gazdasági programunkban megfogalmazzuk hosszú távú városfejlesztési elképzeléseinket.
Milyen legyen Kisújszállás?

Olyan életkörülmények kialakítását szeretnénk elősegíteni, amelyekben úgy érzi otthon
magát városában a kisújszállási ember, hogy magát és családját biztonságban tudja. E
biztonságérzet legfontosabb összetevői a közösség, a lakóhely, a munkahely, a tárgyi és
szellemi-kulturális környezet megtartó ereje. A városvezetés konkrét intézkedéseinek
ezeket az értékeket kell védenie és fejlesztenie. E gazdasági programban összefoglalt
feladatokkal városunk jövőjét olyan irányban szeretnénk formálni, aminek eredményeként
Kisújszálláson
- rendezett, tiszta és egészséges a lakókörnyezet, szép a felújított városközpont, az utcák
rendezettek;
- tiszta az ivóvíz, a szennyvíz kezelése korszerű módon történik, a belvizet az egész városból
kiépített árok- és csatornarendszeren vezetik az élővizekbe, a lakossági hulladékot
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környezetbarát módon kezelik;
- az úthálózat az egész városra, sőt a külterületek forgalmasabb
útjaira kiterjedően is burkolt és biztonságos, ugyanakkor a város
az országos vasúti és közúti közlekedésben könnyen elérhető;
- az ipari létesítmények a lakott területtől távolabb kialakított ipari
parkban működnek;
- a jó infrastrukturális feltételeknek köszönhetően a munkahelyteremtő vállalkozások száma nő, közöttük olyan vállalkozások is
létesülnek, amelyek a helyben megtermelt élelmiszereket,
termékeket értékesítik;
- a lakosok számára helyben elérhetőek és szakszerűek az
egészségügyi, közoktatási és közigazgatási alapszolgáltatások,
sőt esetenként térségi szolgáltatások is működnek, a gyermekek
szeretnek óvodába, iskolába járni, a szülők elégedettek az
azokban folyó neveléssel-oktatással;
- élénk és gazdag a közösségi élet, a hagyományos és újonnan
alakult civil szervezetek egymással jó kapcsolatban működnek;
- a kulturális és sportélet igényes, a környék számára is vonzó
szórakozási és kikapcsolódási alkalmakat kínál, és a lakosok
élnek is ezekkel a lehetőségekkel;
- a kisújszállásiak
- tájékozottak a ’város dolgai’ felől, sőt a város gyakran ad hírt
magáról megyei és országos médiában is,
- szívesen vesznek részt a város közéletében,
- ismerik kun hagyományaikat, büszkék elődeiknek a magyar
történelemben többször bebizonyított helytállására,
- vendégszeretőek, ezért és a kiváló szolgáltatásairól a
térségben, de az országban is egyre ismertebbé váló Kumánia
Gyógy- és Strandfürdőnek, valamint a Hotel Kumániának
nagy a látogatottsága, a turizmus a városban sokaknak munkát
is ad.

Ha ilyen várossá válnánk, reményeink szerint megállna a
lakosságszám eddig tapasztalt csökkenése. Sőt, néhány éven belül
több gyermek születik, több lesz a munkalehetőség, ezáltal többen
akarnak és fognak tudni itthon boldogulni. Kisújszállás valóban
„élhetőbb” lesz, és térségünk egyik legdinamikusabban fejlődő
kisvárosaként fogják ismerni. Ezt alapoztuk meg az elmúlt négy
évben - a következő négy év pedig a városfejlődést elősegítő
építések időszaka lesz.
Mit tartalmaz a program?

Városunk gazdasági programjában – terveink megvalósításához
– konkrét feladatokat határoztunk meg, a város életének fő
területeire bontva. Először is felmértük lehetőségeinket: nemcsak
a természeti adottságainkat, hanem a demográfiai folyamatokat
is. A lakosság összetételének alakulását a foglalkoztatottság, a
munkaerőhelyzet szempontjából is elemeztük. Pénzügyi
lehetőségeinket újra átgondoltuk – továbbra is hangsúlyozzuk, hogy
a kötvényforrást csak fejlesztési célokra fordítjuk.
A közoktatás helyi tervezésekor nem hagyhattuk figyelmen
kívül a közoktatási törvény küszöbön álló módosítását. Ennek
kapcsán azonban megerősítettük azon szándékunkat, hogy meg
akarjuk tartani közoktatási intézményeinket, a kötelező és az
önként vállalt feladatokat ellátókat egyaránt (kötelező
önkormányzati feladatok: óvodai és általános iskolai
nevelés/oktatás, önként vállalt feladatok: középfokú oktatás,
kollégiumi ellátás, művészeti nevelés, pedagógiai szakszolgálat).
Számos tervezett feladatunkból itt egy új óvoda – pályázati
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támogatással történő – építésének szándékát emelem ki. A szociális
és egészségügyi ellátást is biztonságosan kell működtetnünk.
Feladataink, terveinek sorából a szociális otthon bővítését várják
sokan, amit indokoltnak tartunk.
A Gaál Kálmán-program egyik legfajsúlyosabb területe a város
versenyképességéről, ezen belül a tárgyi fejlesztésekről,
beruházásokról szóló fejezet. A város életét érdeklődéssel figyelő
lakosok biztosan tudnak a város következő négy évének
legnagyobb beruházásairól: arról, hogy megépítjük a Kumánia
Kisújszállási Gyógy- és Strandfürdőt, valamint a hatvan
férőhelyes Hotel Kumániát. Terveink szerint felújítjuk a
városközpont több épületét: a régi Vigadót, a Városházát és a
régi piaccsarnokot, valamint a Városháza parkját és a Kálvin
parkot. Már javában folyik a város északi területeinek
belvízrendezése is. Útjaink állapotát – városon belül és kívül
egyaránt – továbbra is javítani kívánjuk, sőt „leporoltuk” a
Kisújszállás–Kenderes kerékpárút tervét is.
Egészséges természeti környezetünkért,
testi-lelki egészségünkért

Amit személy szerint magam is különösen szorgalmazok, az a
megújuló energiaforrások kihasználása – érdemes elolvasni, miről
szólnak a terveink. Ezzel együtt, kérem, figyeljenek a
környezetvédelemmel kapcsolatban megfogalmazott feladatainkra
is, hiszen a szelektív hulladékgyűjtést csak együttműködve
tehetjük teljessé városunkban, és az illegális hulladéklerakók
felszámolásában is sokat segíthetnek. Természeti környezetünket
ma már különösen nagy odafigyeléssel kell védenünk. Magam
örülök annak, hogy több, önkormányzati tulajdonban lévő
erdőnket, ligetünket helyi természetvédelmi értékké fogjuk
nyilvánítani, ezáltal védjük őket más célú hasznosításoktól. Benne
van ebben a körben az Erzsébet liget is, amelynek nevét Erzsébet
királyné ligetre változtattuk azért, hogy ne merüljön feledésbe a
hajdani faültetők tiszteletteljes szándéka. Az Öregerdő nem
önkormányzati tulajdon, de talán a legjelentősebb természeti
értékünk, ezért a tulajdonosával együttműködve újra
kezdeményezzük a védetté nyilvánítását.
Gazdagnak tartom programunk azon fejezetét is, amely a
várossal mint szellemi közeggel, közösséggel foglalkozik: a
kultúrával, a civil szervezetek támogatásával, a hagyományőrzéssel,
sőt a helyi kommunikációval. És a sportot még nem is említettem,
pedig tervezzük a Móricz-gimnázium tornacsarnokának
bővítését is, pályázati támogatással.
A város fejlődésének iránytűje

Kedves Olvasóm! Megköszönöm türelmét, amellyel
ajánlásomat végigolvasta. Ugyanakkor remélni merem, hogy maga
a teljes program is érdekli. Kérem, ne vegyék szerénytelenségnek,
ha azt mondom, hogy különösen tartalmas összefoglaló és
mondhatni: a város fejlődésének iránytűje ez. Elkészítésében
sokan dolgoztak, dolgoztunk – minden közreműködőnek e helyen
is megköszönöm gondolkodó munkáját. Kívánom,
megvalósításához legyen erős elkötelezettségünk városunk
fejlődése iránt, legyen tudásunk és erőnk a munkához - a kálvini
gondolat jegyében: „Szívvel és értelemmel.”
Kecze István
polgármester
(Az önkormányzat gazdasági programja megtalálható a városi
honlapon, illetve a városi könyvtárban. - Szerk.)
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MEGKÉRDEZTÜK...
Mit szól a város 2010-14-es gazdasági prog ramjához?
Oros Imre
területi vízügyi felügyelő
Számomra nagyon szimpatikus a program,
látom benne Kisújszállás elkövetkező
éveinek fejlődését. Különösen
szimpatikusak a fejlesztések, amiket
pályázatok segítségével érhetünk el, melyek
a város látványos fejlődéséhez vezetnek.
Fontos a város fejlesztése - a szálloda,
fürdő építése, városközpont felújítása,
úthálózat kiépítése, energetikai
beruházások. Jelentős előrelépésnek
tartom a szélerőműpark létrehozásának tervezetét is. Generációkig
visszamenőleg tősgyökeres kisújszállási vagyok, ezért engem is
örömmel tölt el, hogy a program egy élhetőbb életet, jobb lehetőséget
nyújt a kisújszállásiaknak.

Szabó Gyuláné
rokkantnyugdíjas
A Kisúj Tv-ben és a lakossági fórumokon
hallottam a gazdasági programról. Örülök
a benne lévő fejlesztéseknek, mindent
nagyon hasznosnak találok. A legfontosabb
szerintem az egészségügy fejlesztése, ehhez
szorosan kapcsolódik az új fürdő létesítése
is. Nagyon kellene egy új óvoda is, de jó
lenne, ha a régieket is felújítanák, hiszen az
óvodák egyes részei nagyon rossz
állapotban vannak.

Márta István
szakoktató
Különösen a fürdő fejlesztésének örülök,
hiszen a családunk nagyon szeret
strandolni. Nagy bizakodással tekintek
a fejlesztésére, de félek is egy kicsit, hogy
a turizmus rossz helyzete miatt lesz-e elég
vendég. A gyógyfürdőnk elnevezése is
kedves számomra, diákjaim is a Kumánia
nevet fogják viselni az Országos
Gulyásfesztiválon, ezáltal is népszerűsítve
városunk hírnevét. Már most is sok
ismerősöm mondta, hogy Kisújszállás az Alföld egyik legszebb városa,
de szeretném a Városházát még szebb pompájában látni. Fontos a
mozi felújítása is, így nem kellene például elutazni azért, hogy
színházi előadást láthassunk.

Nyikosné Ari Ágnes
gazdasági ügyintéző
Egyetértek a tervezett fejlesztésekkel,
minden területen szükség van rájuk.
Fontosnak tartom egy új óvoda építését
a gyermekek érdekében. A turizmus miatt
a fürdőnek is fejlődnie kell, ezek mellett
fontos lenne a szociális otthon bővítése is.
Ezek a legfontosabbak, de támogatom azt
is, hogy szebb legyen a város központja,
hiszen a környező városok is fejlődnek.

(Szerk.-ZLR)

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011.
március 8-ai rendkívüli, és a 2011. március 29-ei soron következő
ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
12/2011.(III.9.) a 2010. évi költségvetésről szóló 7/2010. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
13/2011.(III.30.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátásainak intézményi térítési díjairól
14/2011.(III.30.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó
gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról
15/2011.(III.30.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 33/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításról
16/2011.(III.30.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról szóló 34/2005. (IX.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
17/2011.(III.30.) a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
18/2011. (III.30.) az Erzsébet királyné liget helyi jelentőségű védett
természeti területté nyilvánításáról
Határozatok:
55/2011.(III.8.) a készülő alkotmányról
56/2011.(III.8.) a 2011. évi iskolatej programhoz történő
csatlakozásról
57/2011.(III.8.) konyhakert programhoz történő csatlakozásról
58/2011.(III.8.) EU Élelmiszersegély programhoz történő
csatlakozásról
59/2011.(III.29.) az önkormányzat és a rendőrség közötti
együttműködési megállapodás megkötésére
60/2011.(III.29.) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
összetételének módosításáról
61/2011.(III.29.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékeléséről
62/2011.(III.29.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról
63/2011.(III.29.) a belső ellenőrzés megszervezéséről
64/2011.(III.29.) 343.095.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosításáról

65/2011.(III.29.) az információs rendszer átdolgozásának előkészítése
66/2011.(III.29.) köszönet a gazdasági program készítőinek
67/2011.(III.29.) az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos tájékoztató
megszervezéséről
68/2011. (III.29.) az önkormányzat 2010-2014 évekre szóló
gazdasági programjának meghatározására
69/2011. (III.29.) az Arany János Általános Iskola tehetségpontként
történő regisztrációjához való hozzájárulásról
70/2011. (III.29.) a 103/2009. (IV. 28.) sz. önkormányzati határozat
felülvizsgálatáról
71/2011. (III.29.) a 2011. évi közbeszerzési terv elfogadására
72/2011. (III.29.) a KEOP-2011-4.2.0-A kódszámú, „Helyi hő, hűtési
és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
című konstrukcióhoz pályázat előkészítéséről
73/2011. (III.29.) a Porcsalmi Lajos Sporttelep központi pályájának
felújítására irányuló pályázat benyújtására
74/2011. (III.29.) a telekadó bevezetéséről szóló előterjesztés
átdolgozásáról
75/2011. (III.29.) a lakcímbejelentés szabályozásának vizsgálatáról
76/2011. (III.29.) a Nagykun Hagyományőrző Társulás
működtetésére kötött megállapodás módosításáról
77/2011. (III.29.) a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működtetéséről szóló
megállapodás módosításáról
78/2011. (III.29.) az önkormányzati mezőgazdasági földterületek
munkanélküliség csökkentése és a szociális helyzet javítása érdekében
történő felhasználásáról
79/2011.(III.29.) nyilatkozat Kétpó község körjegyzőség alóli
felmentési kérelméhez
80/2011. (III.29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. 2011. évi üzleti tervéről
81/2011. (III.29.) a Kisújszállási Vízmű Kft és a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft 2011. évi működésének szabályozásáról szóló
366/2010. (XII.21.) számú önkormányzati határozat módosításáról
82/2011. (III.29.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 2011. évi
üzleti tervéről
83/2011. (III.29.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető
igazgatójának 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének
meghatározása
84/2011. (III.29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető igazgatójának
2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározása
85/2011.(III.29.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető

igazgató állás betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról
86/2011. (III.29.) a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására irányuló pályázati
eljárás eredményének megállapítására
87/2011. (III.29.) A kisújszállási DK-i és DNy-i belvízöblözetek
rekonstrukciója tárgyú beruházás keretében felmerült kiegészítő
munkák beszerzésére (II. ütem)
89/2011. (III.29.) a Strandfürdő területén történő turisztikai
beruházásról
90/2011. (III.29.) javaslat előterjesztés előkészítésére
91/2011. (III.29.) Munkás Horgász Egyesület kérelméről
92/2011.(III.29.) Nagykunságért Díj adományozására szóló
javaslattételről
93/2011. (III.29.) személyesen érintett polgármester döntéshozatalban
való részvételéről
* * *
A képviselő-testület 2011. évi munkaterve szerinti soron
következő ülését 2011. április 26-án, kedden 13.00 órai kezdettel tartja
a következő napirendi javaslatokkal:
• Tájékoztató a város foglalkoztatási helyzetéről és a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről
• Előterjesztés a 2010. évi zárszámadás jóváhagyására
• Előterjesztés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
• Előterjesztés a 2010. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
• Előterjesztés a szakképzés városi helyzetéről
• Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására
• Előterjesztés a Tourinform Iroda működéséről, a város idegenforgalmi életében betöltött szerepéről
• Előterjesztés az Ifjúsági Szálláshely működésének tapasztalatairól, a nyári idényre való felkészülésről, valamint az aktuális
feladatokról
• Tájékoztató a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való
foglalkozásokról, az integrációs felkészítéshez és az óvodai
fejlesztő programok támogatására elnyert támogatások
felhasználásáról
• Előterjesztés a Kisújszállás Városi Önkormányzat 2010. évben
teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves statisztikai
összegzés elfogadására
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon.
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Az Illéssy–Kossuth-emlékkapunál a ’48-as Asszonykórus
katonadalokat énekelt

Tatár Zoltán köszöntötte az ünnepség
résztvevőit

Március 15-e kapcsán Kisújszálláson az önkormányzat mellett a
civil szervezetek és az intézmények is több megemlékezést tartottak.
Az iskolai ünnepek mellett az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola a Déli temetőben emlékezett meg az intézmény
névadójáról és családjáról. Illéssy Ádám nagykunkapitány
kezdeményezésére pedig Keszi Hajdú Lajos sírjánál is koszorúkat
helyeztek el. Március 15-e előestéjén a Városvédő és -Szépítő
Egyesület hagyományosan fáklyás felvonulást rendezett az
Illéssy–Kossuth-emlékkaputól indulva, s érintve Kisújszállás ’48-as
emlékhelyeit.
Március 15-én a Városháza előtt rendeztük meg a városi
ünnepséget. Idén dr. Varga István országgyűlési képviselő mondott
ünnepi beszédet, a forradalom hangulatát pedig a Nagyváradi
Állami Színház művészei idézték fel. Az ünnepség végén a
résztvevők koszorúkat, virágokat helyeztek el az 1848/49-es
emlékműnél.
Tán Eszter

Dr. Varga István országgyűlési képviselő
mondott beszédet

A ’48-as emlékmű koszorúzásán
Kecze István polgármester
és Tatár Zoltán alpolgármester

E m lé k
Március 16-án halkan bekopogott irodánkba egy idős,
nyolcvan esztendőt megélt asszony, és szelíden azt kérte,
hogy elmondhassa másoknak is azt, ami őt megérintette:
emlékét egy régi márciusi ünnepnek. Szavait Pólyáné
Gyarmati Eszter egy kis papírlapra vetette, úgy adta át
nekünk. Íme:
„2011. március 15. délutánján, a szikrázóan sütő nap
fénye rávilágított az egyetlen szál ibolyára a kiskertemben,
ami segített az emlékezésben. Felidézte a Kossuth út végén
lévő 1848-as sírkertbe tett kisiskolás kirándulásokat, ahol a
régi emlékműre elhelyeztük az ott szedett sok kis ibolyát,
1937. és 1938. március 15-én. Rég volt, de az emlékezés
bizonyos.”
(Szerk.)

A Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának
művészei adtak műsort
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„A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.”
– József Attila –
Szabó Lajosné
Juhász Marianna
emlékére
(1969-2011)

…Marianna szelíd mosolyának még itt kellene fénylenie…
Mosolyának még a gyermekeit kellene ölelnie, férjére kellene
ragyognia, szeretteire kellene nevetnie. Mosolyának még bennünket,
közelebbi és távolabbi ismerőseit kellene bátorítania, amikor
munkahelyén pénzügyeink intézésének gondjaival fordulunk
hozzá…
Lázadunk. Tiltakozunk. Tépelődünk és vádolunk. Mert nem
lehet, hogy fiatal és értékes életét ilyen könyörtelenül kiragadja az
életből a Sors…!
Akik ismertük, Mariannát mindig szeretettel csodáltuk.
Törékenynek láttuk, de ő akarva-akaratlanul bizonyította, milyen
erős. Ereje abból fakadt, ahogyan az élettől az emberre mért
feladatokat végezte. Ahogyan egy-egy közösségben megtalálta a
helyét: csendesen, derűsen, szorgalmasan. Mintha a feladat, amelyet
el kellett látnia, életének a legtermészetesebb része lett volna, amit
örömmel viselt. Amikor tanult itthon, a gimnáziumban, a
szorgalommal elnyert tudásban szerzett örömöt. Amikor rövid ideig
ápolónőként dolgozott, mosolya abból a jó érzésből fakadt, hogy
másokon segíthetett. Amikor pedig a helyi OTP-fiókban kezdett
dolgozni, derűjének forrása a szakmai felkészültség és
magabiztosság lett. A banki ügyek világában olyannyira jártasságot
szerzett, hogy nemcsak mi, ügyfelek kerestük bizalommal őt, hanem
a banki elöljárói is, és mint fiókvezetőt kérték a munkára. Érezhették
gondoskodó odafigyelését, segítőkészségét az ügyfelek, közöttük az
önkormányzat is. A város banki pénzügyeinek intézése ugyanis az ő
közreműködésével zajlott. Azért volt jó vele együttdolgozni, mert
soha nem adta fel: a problémákat nem elhárította, hanem megoldotta.
Addig kereste, kutatta, kérdezte a megoldásokhoz hiányzó
információkat, amíg azokat meg nem találta…
Csodáltuk női voltában rejlő erejét. Azt a szép hitvesi szerelmet,
amellyel férjét megajándékozta, és azt négy fiú gyermeket, akik
életük örömeivé és értelmévé váltak. Marianna, az édesanya
szeretettel nevelt: mosollyal, megértéssel, türelemmel. Ezzel és így
adott biztonságot az otthonában.
…és ez tört darabokra március 29-én, egy egyszerűnek indult
műtét tragikus következményeként. Elfogyott a testének és a
lelkének ereje. Kevés volt minden emberi erő, hogy megtartsa őt
közöttünk.
…Marianna mosolyára még szükségünk lenne… Ezért kiáltott a
szívében az a néma sokaság, amelynek tagjaként ott voltunk április
ötödikén délután a Református templomban. Ott voltunk, hogy
megkíséreljük a lehetetlent: a gyászba dermedt család fájdalmát
enyhíteni. … Szeszélyes áprilisi nap volt. Reggel még borús, szeles
idő hatolt a csontjainkig. Még délben is haragudott az ég. Aztán,
amikor megkondultak a harangok, a felhők utat engedtek a
napfénynek. Ekkor, akaratlanul is a magasba emelkedett a
tekintetünk. Ki tudja, talán ez volt az a pillatat, amikor befogadta és
magához ölelte Mariannát a tavaszi kék ég végtelensége…
Kocsisné Monoki Julianna

5. oldal
Tehetségponttá válik
az Arany-iskola

A tehetséggondozás új lehetőségét keresi az Arany János Általános
Iskola, amikor csatlakozik a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége és a Magyar Géniusz Projektiroda felhívásához.
Úgynevezett „tehetségpontként” kívánja regisztráltatni magát, ezáltal
tagja lesz egy olyan országos hálózatnak, amelynek tagjai a tehetségek
gondozásában segítik egymást információkkal, kapcsolatokkal,
lehetőségek biztosításával. A tehetségponttá váláshoz szükséges, hogy
legyen az iskolában legalább egy személy, aki tehetségfejlesztéssel
foglalkozó továbbképzésen vett részt, és legyen – szintén legalább egy
– olyan pszichológus, aki a tehetség-felismeréshez szükséges méréseket
elvégzi. Kell továbbá a fenntartó támogatása is, amit képviselőtestületünk meg is adott. Sőt, érzékelve a városunkban működő Nevelési
Tanácsadó pszichológusának sok elfoglaltságát, arról döntött, hogy meg
kell vizsgálni iskolapszichológusi állás biztosításának lehetőségét.
Az Arany-iskola „Kisújszállási Aranyos Tanulóinkért
Tehetségpont” néven lesz tagja a tehetségpontok hálózatának.
(Szerk.- KMJ)

„Idegen nyelveket tudni szép…”
…mondta már Kölcsey Ferenc is, mintegy kétszáz éve.
Tegyük hozzá: ma igen-igen hasznos is, hiszen nemegyszer a
munkába állás feltétele valamely idegen nyelv tudása. A
képviselő-testület ezért, tehát az iskolákból kikerülők
esélyeinek javítása érdekében is fontosnak tartja az
iskoláinkban folyó idegen nyelvi oktatást, annak jó
színvonalát és eredményességét. Ezért is kért tájékoztatást
minderről, iskoláitól.
Az általános iskolákban, valamint az Illéssy-iskolában
angolul és németül tanulhatnak a diákok, a gimnáziumban
ezeken túl még franciául és oroszul, bár e két utóbbit
kevesebben, az oroszt pedig csak alig néhányan választják.
Városunkban, sőt környékünkön is a Móricz Zsigmond
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában a
legeredményesebb a nyelvoktatás, ami talán érthető is:
részben az általában jobb felkészültségű tanulók miatt,
részben a nyelvi előkészítő évfolyamokkal induló képzések
miatt, részben pedig az önkormányzat által e célra évek óta
biztosított többletóraszámok miatt. Képviselőink a tájékoztató
megtárgyalása során arra hívták fel a figyelmet, hogy
nagyobb kedvet kellene ébreszteni a gyerekekben a
nyelvtanulás iránt, például idegen nyelvi táborokkal,
vendégtanárokkal.
…Az pedig, hogy néhány nappal a téma megtárgyalása
után városunkban gyűltek össze a Dunától keletre eső
országrész legszebben beszélő 7-8. osztályos diákjai a „Szép
magyar beszéd” verseny országos döntőjére, a hajdan élt
Kölcsey bölcsességének sajátos igazolása. Azzal folytatta
ugyanis a címben idézett gondolatát a nyelvről, hogy
„…a hazait pedig a lehetségig mívelni kötelesség”.
(Szerk.- KMJ)

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu
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L a k o s s á g i fó r u m o k

Ú j v e z e t ő a VG K f t. é lé n

Ahogyan minden évben, idén is lakossági fórumot rendeztek
a nyolc körzet képviselői. Elsőként Demeter Jánosné számolt be
elmúlt éves munkájáról, majd másnap Molnár Imre ismertette a
Bittner faluban történteket. Április 6-án Gönczi Károly, 7-én
pedig Szepesi Jenő invitálta meg a körzetben élőket. Mindegyik
lakossági fórumon jelen volt Kecze István polgármester is, s
beszámolt az önkormányzat tevékenységéről, terveiről. Mind a
négy lakossági fórumra sokan érkeztek, s az elismerő, dicsérő
szavak mellett javaslatokat is tettek, illetve elmondták
problémáikat. A legtöbb kérdés a belvízelvezető-rendszer
rekonstrukciós munkálataival kapcsolatos volt, de emlegették a
tavaly ősszel átadott ifjúsági szálláshelyet, illetve a most
megújuló fürdőt és az épülő szállodát is.
A lakossági fórumok április 11-14. között is folytatódnak az
alábbiak szerint:
április 11., hétfő 17.00 óra:
Nagy István (6. sz. vk.),
Sásastó Úti Óvoda (Sásastó u. 5.)

2011. április 1-jétől új vezetője van a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.nek. Tóth Zoltánt három pályázó közül
választotta ki a képviselő-testület március
29-ei ülésén.
Kisbíró: Hogyan kezdődött a szakmai
pályája?
Tóth Zoltán: Pályafutásomat szakmunkásként kezdtem, munka mellett
érettségiztem, majd a Kandó Kálmán
Műszaki Főiskolán villamosmérnöki
diplomát szereztem. Dolgoztam, mint minőségellenőr, műszaki
vezető, építésvezető, projektvezető, igazgatóhelyettes és ügyvezető.
Kisbíró: Hogyan jött az ötlet, hogy pályázzon egy kisújszállási cég
élére?
TZ: Kisújszállási vagyok, de az élet úgy hozta, hogy 13 éve a
városomtól távol dolgoztam. Ettől függetlenül mindig kisújszállásinak
éreztem magam, és ennyi év távlatából természetessé vált az igény,
hogy a családom mellett éljem mindennapjaimat. Szakmai
tapasztalataimat a versenyszférában szereztem. A pályázat beadásakor
motivált az új kihívás, a feladat.
Kisbíró: Melyeket tartja a legfontosabb, legsürgetőbb feladatoknak a
VG Kft. élén?
TZ: Április 1-jén álltam munkába, így még csak néhány napot
töltöttem a Kft. élén. Jelenleg a megismerés fázisa zajlik, a tulajdonosi
elvárásokkal, a kollégákkal, a struktúrával, a cég helyzetével. A
részletek ismeretében lehet feladatokat meghatározni, felelősségteljes,
átgondolt döntéseket hozni.
Kisbíró: Melyek a legfontosabb céljai cégvezetőként?
TZ: Célom, hogy eredményes, hatékonyan, stabilan működő legyen
a VG Kft. Ehhez vizsgálni kell a termelékenységet, a külső-belső
adottságokhoz való alkalmazkodás képességét, likviditását, majd
elemezni az eredményeket, s ennek megfelelően átgondolt döntéseket
kell hozni. Most azonban felelőtlenség lenne ígéreteket tenni. Az
azonban nem kérdéses, hogy amennyiben adottak a feltételek, mindent
megteszek, hogy fejlesszem a gazdasági társaságot.
(Szerk. TE)

április 12., kedd 17.00 óra:
Tuka Antal (1. sz. vk.)
Művelődési és Ifjúsági Központ (Deák F. u. 6.)
április 13., szerda 17.00 óra:
Dr. Ducza Lajos (3. sz. vk.)
Vasvári Óvoda (Petőfi u. 37.)

április 14., csütörtök 17.00 óra:
Tatár Zoltán (2. sz. vk.)
Kádas György Ált. Iskola (Bajcsy-Zs. u. 37.)
Tán Eszter

Ta r ts u k r e n d b e n a
la k ó k ö r n y e z e t ü n k e t

2011. április 1-jén hatályba lépett a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2010.(XII.1.)
önkormányzati rendelet módosítása, mely a bérpótló juttatásban
részesülő személyektől megköveteli a lakókörnyezet
rendezettségének biztosítását. A feltételek fennállását a
Polgármesteri Hivatal ügyintézői az eljárás során helyszíni szemle
tartásával ellenőrzik. A szociális ellátás megállapítására csak abban
az esetben kerül sor, ha a kérelmező biztosítja az ügyintéző részére a
vizsgálat lefolytatását, és a helyszínen tapasztaltak alapján
bebizonyosodik, hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezett.
Ez a rendelkezés természetesen nem azt jelenti, hogy azon
családok, akik nem részesülnek ilyen típusú ellátásban, ne lennének
kötelesek az udvaruk és az ingatlanukhoz tartozó utcai rész
gondozására, tisztántartására. Ezen lakók esetén a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást
kezdeményezhet.
Mindannyiunk közös érdeke egy szép, tiszta városkép
kialakítása, tegyünk ezen cél elérése érdekében.
Nagy Tünde osztályvezető

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu

LOMBTALANÍTÁS !

Tájékoztatásul közöljük, hogy Kisújszállás város
közigazgatási területén 2011. május 2-6. között a megszokott
ürítési napokon lombtalanítást szervez a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft.
Kérjük a lakosságot, hogy a lombtalanítás során a gallyakat
összekötözve, a fűnyesedéket és egyéb levélmaradványokat, kerti
hulladékokat zsákba gyűjtsék össze. Kérünk mindenkit, hogy a
„TAPOSSA LAPOSRA” feliratozású zsákokat ne használják a
lombtalanítás során. Az így kihelyezett hulladékokat nem, vagy
csak térítési díj ellenében szállítjuk el.
A lombtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot
úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne
zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a
hulladékszállítást végző gépjármű könnyen meg tudja közelíteni.
A nem megfelelően kihelyezett lombhulladékot nem
szállítjuk el!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
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Mezőgazdasági termelők, figyelem!

Az Agrárkamarai Irodában (Kisújszállás, Petőfi u. 2022.) elkezdődött a területalapú támogatások (egységes
kérelem) ügyintézése.
A 2011. évi egységes kérelmet az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően a gazdák idén is elektronikus úton adhatják be a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Az ügyfél ezt háromféle módon teheti meg:
• az ügyfél saját ügyfélkapuján, saját felelősségére továbbítja
az elektronikus kérelmét az MVH-hoz;
• az ügyfél meghatalmazott útján, a meghatalmazott
ügyfélkapuján adja be a kérelmét;
• az ügyfél technikai közreműködő (kamarai tanácsadó,
falugazdász) segítségével jutatja el elektronikus kérelmét az
MVH-hoz.
Felhívom a figyelmüket, hogy a technikai közreműködő
(kamarai tanácsadó, falugazdász) feladata az elektronikus
kérelem hozzáférésére és továbbítására korlátozódik, a kérelem
adattartalmára vonatkozó felelősség továbbra is az ügyfelet
terheli! A kamarai tanácsadó, falugazdász ebben az esetben nem
jogosult az ügyfél képviseletére. A gördülékeny ügyintézés
érdekében minden termelő hozza magával a regisztrációs
számát, valamint a hozzáféréshez szükséges 2009. évi
tájékoztató levélben található jelszavát!
A torlódások elkerülése végett kérem, hogy mindenki időben
(május 10-ig) ütemezze ügyintézését! Kérem, keresse irodánkat!
Nagy László kamarai tanácsadó

Ve t ő m a g p r o g r a m
Ezúton szeretnénk minden érdeklődő figyelmét felhívni arra, hogy a
Magyar Vöröskereszt, az Amerikai Ház Alapítvány és az Amerikaiak a
Magyarokért Alapítvány támogatásával megvalósuló vetőmagprogramhoz még tudnak csatlakozni. Mindazoknak ajánljuk ezt a
lehetőséget, akik saját maguk és családjuk számára konyhakerti
zöldségféléket szeretnének termeszteni.
A program keretében a résztvevők térítésmentesen kapnak
egységcsomagot, mely sárgarépát, petrezselymet, dughagymát,
fejessalátát, hónapos retket, zöldborsót, spárgatököt, csemegekukoricát,
zöldbabot és uborkát tartalmaz.
A programban bárki részt vehet, aki megfelel az alábbi
kritériumoknak:
- a programhoz önkéntesen kíván csatlakozni, magánszemély, illetve a
saját családja számára szeretne konyhakerti zöldségeket termeszteni,
- rendelkezik saját kerttel,
- szándékában áll a saját kertjében körülbelül 40 m2 alapterületen
különböző konyhakerti növényeket termeszteni, és vállalja, hogy
legjobb tudása szerint gondozza a növényeket (amennyiben nem áll
rendelkezésre növények termesztésére alkalmas 40 m2 alapterület,
indokolt esetben kisebb alapterület is részt vehet a programban),
- rendelkezik a műveléshez és gondozáshoz szükséges eszközökkel,
valamint vállalja az együttműködést a Konyhakert program
résztvevőivel, segítőjével,
- hozzájárul, hogy adatait a Magyar Vöröskereszt nyilvántartsa és azokat
statisztikai célokból kezelje.
Amennyiben a vetőmagprogram felkeltette érdeklődését és szívesen
részt venne benne, kérem a Polgármesteri Hivatal fsz. 7. számú
irodájába jelezze ezt az igényét.
Nagy Tünde Igazgatási osztályvezető

7. oldal
A Kisújszállási Vízmű Kft.
tájékoztatója

Tájékoztatjuk a tisztelt fogyasztókat, hogy áprilisban karbantartás
miatt az egész várost érintő hálózatmosatást végeznek dolgozóink. Ezen
időszakban előfordulhat az ivóvíz minimális elszíneződése. A
kellemetlenségért előre is elnézésüket kérjük.
Dolgozóink a vízórák leolvasása és a négyévenként szükséges
vízmérőórák cseréje során gyakran tapasztalták, hogy a vízmérőóra
utáni bekötővezeték (ólomcső) elöregedése miatt az óra csatlakozása
tömítetlen, nem megfelelő. Ezekből a vízelfolyásokból eredő vitás
ügyek elkerülése végett kérjük a tisztelt fogyasztókat, hogy ellenőrizzék
az ivóvizük bekötését. Az óra utáni vezetékszakasz a fogyasztó
tulajdonában van, és ellenőrzése is a fogyasztó feladata. Amennyiben
vízelfolyást tapasztalnak, kérjük, forduljanak szerelőhöz, vagy jelentsék
be a Kisújszállási Vízmű Kft.-nél.
Kérjük a tisztelt fogyasztókat, hogy amennyiben dolgozóink a
negyedéves óraleolvasás során nem tudták vízórájukat leolvasni, a
vízóraállást a postaládában hagyott kártya visszajuttatásával, vagy
telefonon az 520-628-as számon közölni szíveskedjenek.
Tájékoztatás az ivóvízminőségről

Mint arról már korábban is tájékozódhatott a lakosság, az Északalföldi Ivóvízminőség-javító Program keretében Kisújszálláson új
ivóvíztisztító épült. A tisztítóban jelenleg is folyik a próbaüzem. A több
mint egy éve tartó próbaüzem során számtalan laborvizsgálat bizonyítja,
hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége sokat változott az elmúlt
időszakhoz képest, de mindenben megfelel az idevonatkozó 201/2001.
(X.25) számú kormányrendeletben meghatározott ivóvízminőségre
vonatkozó paramétereknek.
A településen több fogyasztó jelezte, hogy a vízmelegítő bojlere
kilyukadt, amit a megváltozott ivóvízminőségnek tulajdonít. Szeretnénk
megnyugtatni minden lakost, hogy az ivóvízminőség változása csak
pozitív irányba történt. Havi rendszerességgel végeztetünk hálózati
(szolgáltatott) ivóvízvizsgálatot, melynek eredményéről az ÁNTSZ is
értesül.
A próbaüzem kezdete óta minden vízvizsgálat megfelelő eredményt
mutatott. A meghibásodások egyéb műszaki problémákból
származhatnak.
Kisújszállási Vízmű Kft.

A Munkás Horgász Egyesület Kisújszállás,
a Petőfi Vadásztársaság, valamint
a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület
2011. április 16-án (szombaton) tartja
a hagyományos

HO-VA-VÁR
tisztasági napot.

Gyülekezés reggel 7.30-kor
horgászoknak a horgásztanyánál,
vadászoknak a Vadászháznál,
városszépítőknek a Villanyháznál.

Védőkesztyűt, zsákot a rendezők biztosítanak.
A programon résztvevőket vendégül látjuk egy
ebédre a Vadászházban.
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Egymásra vagyunk utalva, avagy :
együttműködés a közbiztonságér t

Az önkormányzat minden évben külön napirend keretében
foglalkozik a város közbiztonságával. Ilyenkor beszámolót kér
mindazon szervezetektől, amelyek e feladat ellátásában valamilyen
módon részt vesznek: a Karcagi Rendőrkapitányságtól, a Városi
Polgárőrségtől, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságtól,
valamint a mezőőri és közterület-felügyelői tevékenységről. A téma
aktualitását mutatta, hogy a beszámolókat most is élénk és hosszú
vita kísérte.
A legnagyobb érdeklődés a rendőrség munkájára irányult. A
Kisújszállási Rendőrőrs Kenderessel együttműködve dolgozik.
Kisújszálláson 3 fő foglalkozik a bűnügyekkel, 4 fő lát el körzeti
megbízotti szolgálatot, 2 fő pedig járőri tevékenységet.
Beszámolójuk tükrözi sokrétű munkájukat. A leggyakoribb
bűntények közé a lopások tartoznak – városunkban számuk sajnos
növekedett. Rendőreink azonban naponta tapasztalják, hogy a
sértettek elővigyázatlanok voltak – jobban kell tehát vigyáznunk
értékeinkre.
Megdöbbentő volt azzal is szembesülni, hogy emelkedik a
fiatalkorú bűnelkövetők száma, amely generáció „egy minőségileg
új, sokkal gátlástalanabb, kiszámíthatatlanabb, így társadalmilag
veszélyesebb morális attitűddel rendelkezik a bűnözés terén” –
olvashattuk a beszámolóban. Ezért fontosak a bűnmegelőzési
programok, kiváltképpen az, hogy értelmes elfoglaltságokat
kínáljanak a gyerekeknek a szülők és a pedagógusok. Igen fontos az
ellenőrzés is, amelynek egyik formája a szórakozóhelyek éjszakai
ellenőrzése a fiatalkorúak védelme érdekében. Ezt a rendőrség a

gyermekvédelmi szakemberekkel együtt gyakoribbá fogja tenni.
Többet kellene járőröznie a rendőröknek az utcákon –
fogalmazták meg a hozzászólók, amire válaszolva Fejes Zoltán
rendőralezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője elmondta,
hogy a közeljövőben várhatóan 90 fős rendőri létszámkeretet fog
kapni a kapitányság. Reméljük, ez a kisújszállási őrs létszámát is
növeli majd, és többet fognak járőrözni. A közbiztonság javulását
szolgálják a már működő térfigyelő kamerák is. Kisújszálláson már
több bűncselekmény felderítésében segítettek, ez is indokolja azt,
hogy további kamerákat szereljenek fel.
A közbiztonság megteremtésében azonban – mint ahogyan dr.
Malatinszky András képviselő, egyben a helyi polgárőrség vezetője
mondta: „egymásra vagyunk utalva”. Az együttműködést
hangsúlyozta, amelyben ők nagy szerepet vállalnak. De ilyenek a
mezőőreink is, akiknek az önkormányzat néhány hónapja egy
terepjáró autót vásárolt. Ennek segítségével a külterületeken már több
fatolvajt is elfogtak.
És ne feledjük: a kisújszállási lakosok, tehát mi magunk is sokat
tehetünk a bűnözés csökkentéséért, illetve a bűnelkövetők
megtalálásáért. Erre többen javasolták azt az egyszerű, a lakosság
körében már több településen „működő” mozgalmat, az úgynevezett
„szemmozgalmat”. Ez nem más, mint odafigyelés a szokatlan
eseményekre, ismeretlen személyekre, járművekre. Sosem tudni,
hogy mely információ segítheti a nyomozások eredményességét.
(Szerk. – KMJ)

A T ű z o ltó s á g h í r e i
Tűzoltóink márciusban 24 esetben indultak bevetésre. Tűz kilenc
alkalommal adott munkát, amelyek szerencsére csak avartüzek
voltak. Műszaki mentésnél 12 esetben kellett beavatkozni. Ezek
közúti balesetek, megsüllyedt gépjármű kivontatása, fakidőlés, illetve
belvíz voltak. Közúti balesetek során szerencsére összesen csak 2 fő
sérült meg, de egyikük súlyosan. Egy lakóház udvarába költözött be
Ecsegfalván egy róka, amelyet a tűzoltók közreműködésével fogtak
be egy altató lövedék segítségével. Ebben az időszakban volt egy
téves tűzjelzés és két vaklárma is, amelyekre ugyancsak vonultak
tűzoltóink.
*****
Kérjük a lakosságot, hogy a tavaszi nagytakarítások során
összegyűlt hulladékot ne gyújtsák meg, hanem szállítsák,
szállíttassák el a hulladéklerakó telepre. A füstölgő szemét sok
probléma forrása lehet a környezetében élőkkel, és a tűzoltóságnak is
fölösleges költséget jelent egy-egy ilyen esethez történő vonultatás.
Jön a grillezések, szalonnasütések ideje. Amennyiben túrázás során
sütnek-főznek, legyenek különösen körültekintőek a tűzgyújtáskor!
Ne veszélyeztessen semmit a tűz, ne tudjon továbbterjedni, hisz
tudjuk, a nagy tűz is kicsiből lesz! Mindig legyen a közelünkben
tűzoltásra alkalmas eszköz, víz. A sütés végén a tüzet oltsuk el,
alaposan vizsgáljuk át a területet, nehogy a később feléledő parázs
gondot okozhasson!

Tűzoltóságunk harmadik alkalommal rendezi meg május 7-én a
III. Szent Flórián-napot. Az elmúlt évekhez hasonlóan délelőtt egy
kisebb ünnepségre, tűzoltóautók felvonulására, délután pedig
szakmai bemutatókra és a gyerekek részére játékos feladatokból álló
programokra várjuk az érdeklődőket. Este a Kisúj Étteremben tartjuk
a rendezvényhez kapcsolódó tűzoltóbált, amelyre tisztelettel
meghívjuk az érdeklődőket!
9.00

10.30

12.00
13.30
16.00
19.00

Május 7-ei, szombati programok:

Szent Flórián-napi megemlékezés, koszorúzás
a laktanya udvarban felállított Szent Flórián-szobornál
A Tűzoltóság és társszervei gépjárműveinek
felvonulása a város utcáin
Ebéd
Szakmai bemutatók, egyéb programok
A rendezvény zárása
III. Szent Flórián-napi tűzoltóbál

Programjainkra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Mindenkinek tűz- és káreseménymentes időszakot kíván a
Tűzoltóság állománya nevében:
Mészáros Lajos parancsnok

Hírek, programok, aktualitások: www.kisujszallas.hu
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9. oldal
50 éve együtt

A Városvédő és -Szépítő Egyesület, valamint az Arany Diák
Alapítvány
nevében
mindenkit
szeretettel
várunk
rendezvénysorozatunkra, melyet 2011. április 20-án, szerdán
a műemléki világnap alkalmából szervezünk.
PROGRAMOK

15.30 – Karikásostor-csörgető verseny
Helyszín: József Attila – Gyep utca kereszteződése
Nevezni a helyszínen lehet gyermek és felnőtt kategóriában.

16.00 – Emlékpark avatása
A József Attila és Gyep utca kereszteződésében a „Mély a
múltnak kútja” című, NCA-NK-10-C-0229 kódszámú pályázat
záró rendezvényére kerül sor, melynek keretében a pásztorkodás
emlékét őrző, helyreállított gémeskutat, szoborcsoportot és
ismertető táblát avatunk fel.
Avató beszédet mond dr. Tóth Albert főiskolai tanár, az egyesület
tagja, tárogatón közreműködik Nagy István.

17.00 – Védettségi tábla elhelyezése
A Katolikus templommal szemben, a Deák Ferenc és a Petőfi utca
sarkán lévő Általános Iskolai Diákotthon (egykori plébánia)
épületét jelöljük meg táblával.
Beszédet mond Nagy Gy. Róza, az egyesület elnökségi tagja.
18.00 – Díjátadás, kiadvány-bemutató
A Kisúj étteremben kerül sor a Gaál Kálmán-díj átadására,
valamint a Séták Kisújszálláson (Szobrok, emlékhelyek,
látnivalók) című kiadvány bemutatójára, mely az NCA-CIV-F0329 kódszámú pályázati támogatásból készült el.
A kiadványt dr. Ducza Lajos, az egyesület tiszteletbeli elnöke, az
alapítvány kuratóriumának tagja ajánlja.

A rendezvény az egyesületi tagok és a meghívottak számára
baráti vacsorával zárul.
15.30-kor buszt indítunk - igény esetén - a Szabadág utcai
megállóból, mely a helyszínekre szállítja az érdeklődőket.
Jelentkezni április 18-ig lehet a 06-30/479-5886-os telefonszámon,
vagy a nagylala@enternet.hu e-mail címen.
Műemléki világnapi rendezvénysorozatunkra szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosoknak, intézményeknek,
civil szervezeteknek, vállalatoknak a megvalósuló, városunkat
gazdagító programjainkhoz nyújtott önzetlen segítségüket!
Tatár Zoltán,
a Városvédő és -Szépítő Egyesület
elnöke

Domján László,
az Arany Diák Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu

50. házassági évfordulóját ünnepelte február 25-én Farkas István
és neje, Kovács Julianna. Ebből az alkalomból az önkormányzat
nevében Kecze István polgármester ajándékkal és Hemingway egy
szép gondolatával köszöntötte őket: „Talán semmi sincs szebb a
világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük
szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi
lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és
nagyon boldogok legyünk.”
Kívánjuk, hogy „arannyá érett” házasságuk öröme családjuk
körében váljon igazán teljessé, és adjon Önöknek a Sors további,
egészségben és szeretetben eltöltött évtizedeket – fogalmazott a
polgármester. Jókívánságaihoz szerkesztőségünk is csatlakozik.
(Szerk.)

Húsvéti szalmaműhely
Mindenkit szeretettel várunk
a Szalmaműhely húsvéti készülődésére
április 22-én, pénteken 15-17 óráig a Nagykun Klubba.
Tojásdíszítés, tojástartó és szalmás képeslap készítése lesz,
melyhez kérjük, ollót és kifújt tojást
lehetőség szerint hozzanak magukkal.
Minden alkotni vágyót szeretettel vár
a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület,
a Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint
a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület.

Köszönet az 1%-ér t
A Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány kuratóriuma megköszöni
a 2010. évi SZJA 1%-ának felajánlását.
Az alapítvány részére 2010. évben átutalt összeg: 80.876 Ft volt.
Ezen összeg még nem került felhasználásra, mivel ezt a következő
évi felajánlással együtt kívánjuk felhasználni az alapító okiratban
megfogalmazott gyógyító megelőző munkánkhoz.
Dr. Gyergyói László,
a Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány kuratóriumának elnöke
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A „Szép magyar beszéd” verseny kisújszállási döntője
„Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet, mint a hazai délelőtti eredményhirdetésen neves nyelvészekből, Kazinczy-díjas
nyelvet a legfőbb tökéletességre vinni." Kazinczy Ferenc szavai pedagógusokból álló zsűri adta át a Kazinczy-jelvényeket,
példaértékű kezdeményezést hívtak életre: Péchy Blanka emléklapokat és könyvjutalmakat a versenyzőknek, illetve felkészítő
színművésznő 1960-ban létrehozta Kazinczy-alapítványát, azzal a tanáraiknak. A diákok teljesítményét dr. Bencédy József tanár úr, a
céllal, hogy anyanyelvápoló mozgalmat indítson a fiatalok körében. nyelvtudományok kandidátusa értékelte. Többek között arra hívta fel
Ezekhez a gyökerekhez nyúlik vissza a „Szép magyar beszéd” a figyelmet, hogy a fiatalokat nemcsak oktatni, hanem szoktatni is
verseny, amit az idén már tizenkettedik alkalommal rendezett meg a kell a helyes és szép nyelvhasználatra. A versenyzők és az őket kísérő
Móricz Zsigmond Gimnázium a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és pedagógusok, szülők a verseny mellett kulturális és szabadidős
Kisújszállás Város Önkormányzatának támogatásával. Április 1. és programokon is részt vehettek. A nyitó nap estéjén a Lyra együttes
előadásában énekelt verseket
3. között a Dunától keletre fekvő
halhattak, másnap városunk és a
megyékből érkező 13-14 éves diákok
szomszédos Kenderes nevezetesmérték össze tudásukat. Idén is
ségeivel ismerkedhettek meg, este
szokásosan egy szabadon választott és
pedig táncház, közös játék és
egy kötelező szöveg szép és kifejező
szalmafonás várta a versenyzőket a
felolvasása várt a versenyzőkre. Péntek
délután a Városháza dísztermében
Művelődési és Ifjúsági Központban.
Kecze István polgármester úr köszönEzúton is köszönjük minden
tötte a vendégeket, majd dr. Szathmári
szervezőnek és segítőnek a versenyIstván professzor úr, a nyelvtudoen való színvonalas közreműmányok doktora tartotta meg nagy
ködést, és reméljük, a résztvevők jó
sikerrel „Humor a nyelvi-stilisztikai
érzéssel gondolnak majd vissza
eszközökben” című előadását. Az
ezekre a Kisújszálláson eltöltött,
ünnepélyes megnyitón a Móricz
élményekkel teli napokra.
Zsigmond Gimnázium, valamint az
A verseny zsűrije neves nyelvészekből állt, közöttük ott volt
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
a kisújszállási születésű dr. Szathmári István
(Szerk. -ZLR)
diákjai működtek közre. A vasárnap
nyelvészprofesszor, városunk díszpolgára

Felhívás a Nagykun Kisújszállásér t Alapítvány támogatására
Tisztelt Kisújszállásiak! 15 éve létező alapítványunk tevékenységének már számos nyoma van városunkban és az országban egyaránt
(pl. az Illéssy-sírkert rekonstrukciójában; Arany János egykori iskolája
emlékkövének felállításában; Illéssy János, Illéssy Sándor és Kossuth
Lajos mellszobrának a létesítésében; a Jászkun Huszárok budapesti
Hadtörténeti múzeumi emlékhelyének megvalósításában; a Kun
Madonna szobor rekonstrukciójában; a Pacséri lakótelep fásításában és
legújabban az egykori Trianoni emlékmű és országzászló újra
felállításában való közreműködésében, továbbá számos helytörténeti
kiadvány, köztük a nagy sikerű „Kisújszállás képekben” című munka
megjelentetésében, támogatásában). Ezen kívül 2010-ben 150.000,forinttal támogattuk a Piculás Civilház fenntartásának költségeit.
Ezek az alkotások döntő részben közadakozásból valósultak meg a
város szervezeteinek, lakóinak, elszármazottainak és a város barátainak
a támogatásával, melyet most is köszönök. Ezekre a művekre e másfél
évtized alatt alapítványunk anyagilag 7.388.277,- forintot fordított,
amelyből a közadakozás 4.382.400,- forint volt. (Jelentős volt a
természetbeni segítség is!)
2011. évi terveinkben is több helytörténeti kiadvány
megjelentetésének támogatása szerepel (pl. Kisújszállás emlékhelyei,
Kisújszállás képekben 2). Ezen túl támogatjuk 2011-ben is a Piculás
Civilház fenntartásának költségeit.
Harmadik, de jelentőségében nagy célunk, hogy segítsük az erdélyi
Kézdivásárhely melletti alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum
impozáns közgyűjteményének megőrzését, karbantartását, közkinccsé
tételét. Alsócsernátonnal a ’90-es évek közepétől a városnak több
szálon szoros kapcsolata van (fafaragás, Kun kapu létesítése,

cserekapcsolat az Arany-iskolával). A támogatás indoka, hogy most
gondjaik vannak a gazdag gyűjteményük további megőrzésében.
Alapítványunk ezekre a célokra, melyek közadakozásból történő
támogatásra is érdemesek, a kuratóriumunk nevében és megbízásából
gyűjtést folytat, illetve indít. Kérjük minden kisújszállási és nem
kisújszállási cég, szervezet támogatását, amennyiben azonosulni tud
ezzel a kezdeményezésünkkel, éljen a támogatás lehetőségével. A
legszerényebb összeget is köszönettel vesszük, bízva abban, hogy sok
kicsi is sokra megy. Természetesen örömmel vesszük kötetlen célú
adományikat is, mert az ilyen összegeket a legszorítóbb igények
támogatására tudjuk szabadon felhasználni.
Arra is kérjük a még 2010. évi adóbevallást nem készítetteket, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkezzenek a Nagykun
Kisújszállásért Alapítvány javára. Adószámunk: 18827075-1-15.
Alapítványunk kiemelten közhasznú szervezet.
Adományaikat az OTP-nél vezetett 11745080-20006709 számú
bankszámlánkra történő utalással várjuk az adományozási cél
megjelölésével (helytörténeti kiadványok, Piculás Civilház,
Alsócsernáton támogatása, kötetlen célú felhasználás). Amennyiben
csekken kívánja adományát feladni, csekket az Arany János Városi
Könyvtárban kaphat.
Az összegyűlt adományról és felhasználásáról az érvényes
jogszabályoknak megfelelően számolunk el, és éves közhasznúsági
jelentésünkben nyilvánosságra hozzuk.
Dr. Vincze Sándor,
a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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Április 16., szombat, Művelődési és Ifjúsági Központ:
KIRAKATBAN a kisújszállási könnyűzene
Fellépnek: Hell, Roar, Skanking Street, Szedett Vedett,
Halott Antal, Sinful Passions
Belépő: 700 Ft
Kapunyitás: 19 órakor, kezdés: 20 órakor

Április 30., szombat, Művelődési és Ifjúsági Központ:
FOLK KOCSMA
Május 1., Erzsébet királyné liget:
NAGYKUN MAJÁLIS

Programelőzetes: Matyi és a hegedűs, ÖKO-játszótér gyerekeknek,
Dalma Dance Club, mulatós kisszínpad Nagy Sanyival, kirakodó
vásár, mini vidámpark, Kökény Attila, néptáncműsor, operettgála,
női foci, bajnoki labdarúgó-mérkőzés,
a Kisújszállási Lövészklub airsoft-sátra.
A ligetbe várjuk a civil közösségeket, baráti társaságokat. Főzzék
meg ünnepi ebédjüket a ligeti mulatságon!
Mindenkit szeretettel vár Kisújszállás Város Önkormányzata,
valamint a Művelődési és Ifjúsági Központ.
Részletes program hamarosan!

A Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár pályázati program
utolsó számítógépes tanfolyama 2011. április 13-án indul a
művelődési házban. Április 12-ig várjuk jelentkezésüket ingyenes
tanfolyamunkra. Max. 10 fő jelentkezését tudjuk fogadni. A
tanfolyam időtartama 20 óra. Jelentkezés az 59/520-672-es
telefonszámon.
Májusi programelőzetes

Május 8., vasárnap 16 óra, Művelődési és Ifjúsági Központ:
BANGÓ MARGIT Kossuth-díjas művész pályafutásának
40 éves jubileumi gálaműsora
Közreműködik:
Bangó Mária és a Bangó Band
Belépő: 2300 és 2000 Ft
Helyre szóló belépők már kaphatók
a művelődési házban, telefon: 59/520-672.
Május 14., szombat, Művelődési és Ifjúsági Központ:
Retró buli a DISCOFEELING együttessel

Május 19., csütörtök 19 óra, Művelődési és Ifjúsági Központ:
Bödőcs Tibor-est
A Showder Klub humoristájának
önálló 90 perces estje
Belépők 2000 Ft-os áron már kaphatók a művelődési házban,
telefon: 59/520-672

F a r s a n g a B é la K i r á l y Ú t i Ó v o dá b a n
Február 25-én délután került megrendezésre óvodánkban a nyílt
farsang, ahová meghívtuk a szülőket, nagyszülőket, és szívesen
láttunk mindenkit, aki ellátogatott rendezvényünkre.
Az időjárás furcsa tréfát eszelt ki számunkra, hiszen a
télbúcsúztató napunkon hihetetlen havazásba kezdett, egész nap
lehetett a havat takarítani. Ez azonban nem rontotta a kedvünket, sőt
sokan látogatták a szülők köréből is alkalmunkat. Így tehát volt, aki
segítsen elűzni a hosszú telet.
Nagy volt az izgalom, a várakozás a gyerekek részéről, hiszen
egész héten arra készültek, hogy a vendégeknek megmutathassák
jelmezeiket. Ezen a héten minden nap jelmezbe bújhattak, bemutatták
egymásnak a jelmezhez kapcsolódó kis verseket. Mindig nagy
tetszést aratott ez egymás körében, így észrevétlenül mindenki
megtanulta pajtása versét is.
Játszottunk az ünnepkörhöz kapcsolódó alakoskodó (medve,
kecske, ló) játékokat, amit szintén nagyon kedveltek a gyerekek. Ezen
kívül táncoltattunk lufit, játszottunk zenére székfoglalót, kakasütőt
stb. Szóval a hangulat egész héten megalapozta a nyílt farsangunkat,
melyen a szülők is aktívan bekapcsolódtak játékainkba. A gyerekek
ezt nagyon élvezték, nagy öröm volt számukra, hogy anya, apa épp
olyan boldogan és felszabadultan tud játszani, mint ők.
A rendezvényen mindkét csoport köszöntötte a másik csoport
szüleit, megtisztelve vendégeinket és bebizonyítva, hogy ez egy
közösség, akiknek közösek a céljaik, és ebben az óvodában egy a cél,
a gyermekek érdeke mindenek felett. Ezen alkalomra az óvoda
dolgozói is jelmezbe bújtak a gyermekek nagy örömére.
Február 28-án még volt egy farsangot lezáró napunk, a „farsang

farka”, melyen körünkben köszönthettük a Huncutka Alapítvány
képviselőit, arcfestőt, zenészt és fényképészt, akik közreműködésével
egy nagyon hangulatos délelőtt alakult ki.
A gyerekek felvehették még egyszer jelmezeiket, vagy
választhattak óvodait is. Az arcfestő néni pedig varázslatos dolgokat
készített a gyerekek arcára, melyek olyan szépek lettek, hogy volt, aki
nem engedte otthon édesanyjának lemosni, és még másnap is
boldogan viselte. Ezeket a szép motívumokat és a gyerekek jó
hangulatát igyekezett a fényképész megörökíteni. Budai Attila olyan
hangulatot varázsolt, hogy a két csoport gyermekei boldogan
táncoltak együtt, és el sem akarták engedni őt, igyekeztek
visszatapsolni. Így fogalmazták meg többen, amikor véget ért ez az
alkalom „Jaj, de jó volt!”, és máris tervezgették a nagyobbak, hogy
jövőre milyen jelmezt választanak a farsangon. Ezért érdemes minden
energiánkkal azon fáradozni, hogy a gyermekek jól érezzék magukat,
sok pozitív élmény érje őket az óvodában, és ha iskolások lesznek,
boldogan emlékezzenek vissza az óvodában szerzett szép
élményekre.
Szeretnénk megköszönni minden támogatónak a segítségét,
felajánlását. Természetesen köszönjük minden szülőnek,
nagyszülőnek, vendégnek és az óvoda dolgozóinak a támogatását.
Külön köszönjük a Napközis konyha dolgozóinak a finom fánkot,
ami - mint mindig - pillanatok alatt elfogyott. Valamint köszönjük az
SZMK-tagok aktív együttműködését. Minden támogatónknak jó
egészséget és további sikereket kívánunk munkájukhoz.
A Béla Király Úti Óvoda nevelő közössége nevében
Törös Kálmánné
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Április 4-8. - A magyar nyelv hete alkalmából
szervezett programok

- Könyvkiállítás
nyelvészeti
témájú
helyismereti
dokumentumokból;
- Nyelvi fejtörő általános iskolásoknak;
- Anyanyelvi rejtvénytár: írásbeli feladatlap felnőtt könyvtári
látogatók részére.
Társszervező: Kisújszállás Város Önkormányzata,
Anyanyelvápolók Szövetsége Kisújszállási Csoportja.
Április 11-14. – Költészet napi versmondó versenyek

Támogató: Kisújszállás Város Önkormányzata
Társszervező: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület,
Anyanyelvápolók Szövetsége Kisújszállási Csoportja.

Április 28. 10 óra – Föld napi vetélkedő
Játékos délelőtt óvodások részére
Helyszín: Piculás Civilház
Támogató: Városvédő és –Szépítő Egyesület
Részletesebb információ: 520-708, www.ajvk.hu.
* * *
Előzetes: Május 9-31. között Európa napi programsorozatot
szervezünk, melyről elérhetőségeinken tájékozódhatnak április
végétől.

Köszönjük Nagy Istvánnak, Varju Péternek, Szűcs Istvánnénak, Bán
Erikának a könyvtár részére felajánlott dokumentumokat, és Kovács
Krisztinának adományát!

TÁMOP 3.2.4-08/120090012 „NAGYKUN TUDÁSDEPÓ
EXPRESSZ” A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
pályázat rendezvényei:
- Április 15. – Könyvtári óra, vetélkedő
NAVA használattal kapcsolatos foglalkozás középiskolások részére
- Április 26-29. - Digitális kompetencia fejlesztő számítógépes
foglalkozás
Jelentkezés előzetes egyeztetés alapján
- Április 30. 8-11 óra – Játékos foglalkozás
Téma: anyák napja
- Az én könyvtáram vetélkedő
II. forduló: Kedvenc könyvtárad bemutatása - Választható: makett,
tabló, rajz és mellé ismertető készítése, miért szereted a könyvtáradat.
Leadási határidő: 2011. május 2. A beérkezett pályaművekből
kiállítás készül.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezető

Kisújs zállás Város Pol g á r m e s t e re pá ly á z a t o t h i r de t
területi védőnő i m u n k a k ö r b e t ö l t és é re

Feladat:
- a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet meghatározott területi
védőnői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások).
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség,
- kiváló problémamegoldó képesség,
- önálló munkavégzési képesség,
- empátia.
A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
- egészségügyi szakdolgozók országos alapnyilvántartásába
vételéről kiállított kártya másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy annak
feladását igazoló szelvényt),
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggően szükséges
kezeléshez hozzájárul.

A közalkalmazotti kinevezés határozott időre szól (terhességi
gyermekágyi segély, és az azt követő fizetés nélküli szabadság idejére)
várhatólag 2012. június 30-ig, 3 hónap próbaidő kikötésével. A
munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, várhatóan 2011. május
2-ától tölthető be. A kinevezésre, a besorolásra és az illetményre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései vonatkoznak.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2011. április 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 28.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi
feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes
elbeszélgetésre hívja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún
tapasztaltak alapján születik meg.
A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A munkakörrel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Kiss Endre
intézményi referens nyújt az 59/520-223-os telefonszámon.
A jelentkezéseket Kecze István polgármester részére lehet benyújtani.
Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., Telefon: 59/520-240
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 4400/2011, valamint a munkakör megnevezését:
területi védőnő.
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Az általános könyvtárhasználati szabályokat az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az alábbiakban
felsorolt könyvtárhasználati szabályok és díjak 2011-re érvényesek. A
nyilvános könyvtár szolgáltatását bárki igénybe veheti. A könyvtár
látogatása ingyenes, a tagság beiratkozási díjhoz kötött.
1. KÖNYVTÁRI TAGSÁG NÉLKÜL IS IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSOK
- információkérés, tájékoztatás,
- dokumentumok helyben használata,
- fénymásolás, telefax és számítógépes szolgáltatások (szolgáltatási
díjak alapján),
- helyismereti és selejt dokumentumok vásárlása (meghatározott díj
alapján),
- Közhasznú Információ Tár szolgáltatásai.
2. KÖNYVTÁRI TAGSÁGGAL INGYENESEN IGÉNYBE
VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
- e-Magyarország Pont szolgáltatás keretében felnőtt könyvtári
olvasóknak e-közszolgáltatások, Ügyfélkapu, NAVA Pont használat,
- gyermekkönyvtári olvasók részére 16 éves korig e-Magyarország
Pont számítógépes szolgáltatások,
- egyéb szolgáltatások (a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett):
szkennelés és adatrögzítés a használó által hozott elektronikus
adathordozóra.
3. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
A jogosultságokat igazolni kell!
3.1 Beiratkozási díj:
- Gyermekkönyvtár:
700,-Ft/év
A gyermekkönyvtári tagsággal rendelkező könyvtári olvasó a
gyermekkönyvtári folyóirattárból ingyen kölcsönözhet.
- Felnőtt könyvtár:
1300,-Ft/év
A felnőtt könyvtári tagsággal rendelkező könyvtári olvasó ingyen
kölcsönözhet hangos könyvet, hanglemezt, hang- és nyelvkazettát,
videokazettát, folyóiratot, a TV KISÚJ adásait, CD-ROM-okat, DVDt, CD-t.
3.2 Felnőtt kézikönyvtár kölcsönzési díja:
A kölcsönzés felnőtt könyvtári tagsághoz kötött 200,-Ft/hó
3.3 Selejt dokumentumok ára:
100,-Ft/db
3.4 Telefax használati díj:
300,-Ft/alkalom
3.5 Fénymásolási díj:
30,-Ft/lap
3.6 Olvasójegy pótlás:
100,-Ft/alkalom
3.7 Késedelmi díj:
150,-Ft/alkalom
3.8 Felszólító postaköltsége:
150,-Ft/alkalom
3.9 Elveszett dokumentum díja:
- Periodikum: vételi ár
- Könyv: leltári érték háromszorosa
- Minden más dokumentum: leltári érték kétszerese

3.10 Számítógépes szolgáltatások:
Számítógép-használat:
100,-Ft/óra
megkezdett negyedóránként:
25,-Ft
Nyomtatás:
20,-Ft/lap
Számítógépes tagsági kártya:
500,-Ft/hónap
Terembér (könyvtári rendezvényterem igénybe vétele): minden
alkalommal előzetes költségkalkuláció alapján
4. KEDVEZMÉNYEK
4.1 Beiratkozás a 4. negyedévtől 50%-os díjkedvezménnyel
4.2 A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:
- 16 éven aluliak,
- 70 éven felüliek,
- könyvtári, közművelődési, muzeális, levéltári dolgozók.
4.3 50% kedvezményben részesülnek:
- 18 éven felüli diákigazolvánnyal rendelkezők,
- pedagógusok,
- munkanélküliek,
- gyesen, gyeden lévők,
- nyugdíjasok,
- fogyatékkal élők.
4.4 Ingyenes beiratkozásra biztosítunk lehetőséget:
- 18 éves korig,
- minden érvényes felnőtt könyvtári tagsággal rendelkező olvasónak a
gyermekkönyvtári beiratkozáskor,
- Pedagógus nap alkalmából a napot megelőző héten minden pedagógus munkakörben dolgozó részére,
- Könyves vasárnapon bárki számára,
- Arany János – könyvtárunk névadója – születésére emlékezve
március 2-a hetében minden beiratkozó olvasónak.
4.5 Könyvtári hónap keretében (október) minden szolgáltatásra
50%-os kedvezményt adunk.
4.7 2011. december 15-31. között a 2012. évi beiratkozás 50% kedvezménnyel történik.
4.8 Könyvtári tagsággal rendelkezőknek – a számítógépes szolgáltatásokat és a kézikönyvtár kölcsönzési díjat kivéve –
50% kedvezmény minden szolgáltatásból.
5. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
A könyvtárközi szolgáltatást igénybe vehetik könyvtárunk felnőtt
könyvtári tagsággal rendelkező olvasói. A szolgáltatás felmerülő
költségei a szolgáltatást igénylőt terhelik.
6. HELYTÖRTÉNETI DOKUMENTUMOK ÁRUSÍTÁSA
Külön aktualizált jegyzék és árlista alapján.
7. JOGI SZEMÉLYRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
Könyvtári tagsággal járó szolgáltatást jogi személy is igénybe vehet.
Ebben az esetben a jogi személy nevében eljáró természetes
személyek adatait írásbeli nyilatkozat formájában közölni kell.

MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2011. április 16-án 17 órakor
A MŰVÉSZETOKTATÁS NAPJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ HANGVERSENYÜNKRE,
melynek helyszíne a Városháza díszterme.
Ez alkalomból kiállítás is nyílik a képzőművészetre járó növendékeink munkáiból. A már hagyományos
rendezvényünk jó lehetőséget nyújt az iskolánkban folyó munka eredményeinek megismerésére azoknak a kedves
szülőknek is, akik még csak fontolgatják, hogy beírassák-e hozzánk gyermeküket valamelyik művészetágra.
A belépés díjtalan, de támogatójegyek vásárolhatók a zeneiskolában és a helyszínen.

Lovász Beatrix igazgató
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„MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK AZ EGYÜTTNEVELÉSÉRT”
című pályázat zárókonferenciája

A Kádas György Általános Iskola és Gyermekotthon a TÁMOP
3.1.6/08/2-2008-0028. számú „MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
AZ EGYÜTTNEVELÉSÉRT” című pályázatának zárókonferenciája 2011. március 25-én zajlott le.
A projekt az Európai Unió az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködésével valósult meg.
A konzorcium vezetője: Kádas György Általános Iskola és
Gyermekotthon, Kisújszállás.
Konzorciumi partner: Madarász Imre Egyesített Óvoda és
Pedagógiai Szakszolgálat, Karcag.
A konferencia témája a projektben folyó húsz hónapos munka
összegzése volt, a célok megvalósulása, az eredmények ismertetése,
fejlesztések, feladatok az inkluzív nevelésben, SNI-inklúzió
eredményei és lehetőségei.
Az ünnepi műsort a két intézmény gyermekei adták.
A konferencia programja volt:

Kapcsáné Németi Júlia, az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. Inklúziós Osztály vezetője előadást tartott az
„Inkluziós pedagógiai fejlesztések, az EGYMI-k feladata az inkluzív
nevelésben” témakörben.
Az Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ
tevékenységéről, a TÁMOP 3.2.2. pályázat munkájáról Vargáné
Szederkényi
Brigitta,
az
Észak-alföldi
Regionális
Hálózatkoordinációs Központ szolnoki programirodájának
szervezési asszisztense számolt be.
Az Észak-alföldi régió SNI-inklúziójának eredményeit és
lehetőségeit Pocsai Beáta, az Észak-alföldi Regionális
Hálózatkoordinációs Központ nyíregyházi programirodájának
projektkoordinátora ismertette.
Az Észak-alföldi régió TÁMOP-3.1.6. nyertes pályázói közül a

nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola
igazgatóhelyettese, Kákóci Klára mutatatta be intézményüket és
projektjüket.
A konzorciumi partner részéről Szarka Lászlóné, a Madarász
Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatónője
mutatta be intézményük működését és a projektben végzett munkát.
A „Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért” című projekt
húsz hónapos munkáját és az eredményeket Vargáné Kerti Anikó
projektmenedzser ismertette.
A konferenciaterem hátsó részén az értelmileg akadályozott 6-7.
osztály vizuális terápián készült alkotásaiból láthattak a résztvevők
egy színes kiállítást.
Mi valósult meg a húsz hónap alatt?

A projekt lebonyolításának időszaka 2009. augusztus 1-től 2011.
március 31-ig tartott. Projektünk feladata volt, hogy szolgáltatásai
bővítésével, minőségi fejlesztésével támogassa a befogadó
közoktatási rendszer kialakítását. Erőforrásaink összehangolásával,
széles körű együttműködéssel valósítsuk meg a korai életszakasztól
a tanköteles kor végéig ívelő sokoldalú szolgáltatásnyújtást.
A projekt kiemelt tevékenysége: építve a HEFOP keretében
elindult fejlesztési folyamatra, képzéseken vettünk részt az
együttnevelési gyakorlat kialakítására és koordinálására, az utazó
tanári munka fejlesztésére és a korszerű pedagógiai módszertanok
elsajátítására.
A pályázat sikeres megvalósításán közvetlenül három fős
projektvezetés és négy szakmai csoport dolgozott.
A közoktatási rendszerben az EGYMI szerepe felértékelődött,
mivel szolgáltatásaival, a jó gyakorlatok közreadásával,
továbbképzéseivel segíti a többségi intézmények pedagógusainak
felkészítését a sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű
ellátásában. A program igazi nyertesei a nevelési-oktatási
intézményben nevelkedő gyermekek és tanulók.
Az eredményekre építve fontos, hogy továbbra is fokozott
figyelmet kapjon az inkluzív munkát segítő szolgáltatói hálózati
rendszer működtetése.
Projektvezetés

Egy kisúji Lipcsében…
Tíz diák és három pedagógus utazott a németországi
Lipcsébe. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY finanszírozásával
szervezte meg a Kádas György Általános Iskola és Szakiskola
Karcagi Tagintézménye. Kertészetben, pék-cukrász
sütödében és egy cukrászdában dolgozva tanultak bele
szakmájukba a gyerekek. Az idegen nyelvi környezet és a
nagy távolság fokozott kihívást teremtett. Mind a tíz tanuló
sikerességét igazolja az EUROPASS tanúsítvány, bizonyítva
hogy nem csak az Unió polgáraként, hanem akár
vendégmunkásként is helyt tudnak állni a közös Európában.
Posztós Károly szakoktató

Egy hónapos szakmai gyakorlatot töltött Nagy Norbi Lipcsében
a Kígyó utcai lakásotthonból.
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Nőnapi össz ejövetel
A kisújszállási Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár
Egyesülete megalakulása óta minden évben megtartja nőnapi
összejövetelét. Így történt ez ebben az évben is. 2011. március 12-én
a Kisúj étteremben tartott ünnepségen elsőként Kovács József - az
egyesület vezetősége nevében - kedves szavalattal köszöntötte az
egyesület jelenlévő hölgy tagjait. Az ezt követő rövid műsorban
Kovács Piroska, Ö. Tóth Istvánné és Sotus József egyesületi tagok
szép versek elmondásával színesítették a programot. A köszöntések
sora egy-egy szál virág átnyújtásával folytatódott. A rendezvény jó
hangulatát fokozta a zenét szolgáltató ifj. Kovács Kálmán, továbbá
az étterem dolgozói is, akik a vendéglátásról gondoskodtak. Az
ünnepség végén Kovács Kálmán egyesületi elnök mondott
köszönetet a megjelenteknek, a vendéglátóknak, támogatóknak.
A Napsugár Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó további hír,
hogy februárban megtartott közgyűlésükön a tagság jóváhagyta az
elmúlt évi munkáról szóló elnökségi beszámolót, elfogadta az
egyesület 2011. évi költségvetését és rendezvénytervét. A
hagyományos programok sorában ebben az évben is szerepel többek
között autóbuszos kirándulás, fürdőlátogatás, egészségmegőrzéssel,
helyes életmóddal kapcsolatos előadások, gyógytorna foglalkozások
szervezése, valamint a helyi és vidéki társszervezetekkel közös
egész napos kulturális- és sportrendezvény megtartása.
Ari Géza

Z e n é s , t á n c o s r e n de z v é n y e k
e n g e dé l y e z é s e

Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés,
táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A
kereskedelmi egységek közül az új szabályozás kizárólag azon
zenés, táncos rendezvényekre vonatkozik, ahol az építményben, ill.
helyiségben egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása
várható, valamint azokra, melyek befogadóképessége egyidejűleg
300 főnél nagyobb. A szabadtéri rendezvényekre akkor vonatkozik
ez a kormányrendelet, ha a résztvevők száma meghaladja az 1000
főt.
A rendelet nem terjed ki a gyülekezési jogról szóló törvény
hatálya alá tartozó rendezvényekre, a választási eljárásról szóló
törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre, a törvényesen elismert
egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra,
rendezvényekre, a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, valamint a közoktatási intézményekben az intézmény által
szervezett rendezvényekre.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerint az
illetékes települési önkormányzat jegyzője adja ki. Engedély iránti
kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény
üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény
szervezője nyújthat be.
A kérelemhez szükséges mellékletekről, illetve az eljárás
menetéről bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában (fsz. 4. iroda) kérhetnek.
Az érintetteknek az engedélyeket 2011. június 15-ig kell
beszerezniük, ezt követően már csak engedély birtokában lehet
zenés, táncos rendezvényt tartani.
Nagy Tünde
osztályvezető

Arany Diák
Alapítvány

Arany János
Általános Iskola

Tisztelt Bálozni Vágyók!

Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete és az Arany Diák
Alapítvány kuratóriuma ebben az évben 2011. május 28-án,
szombaton 19.00 órai kezdettel az iskola udvarán (Kisújszállás,
Kálvin u. 3.) rendezi hagyományos, de megújult formájú
alapítványi bálját, melynek bevétele az iskola és az alapítvány
céljait szolgálja.
A következő színes kínálattal várjuk Önöket:

Nyolcadikosok nyitótánca
Tanítványaink műsora
Aranyos Tanulóinkért Díj átadása
Svédasztalos vacsora
Zenél a DeciBand
(A zenekar a 2011-es Nagykunsági Hagyományőrző Bálon
is fergeteges hangulatot teremtett.)
Tombolahúzás éjfélkor
(A belépő- és a támogatójegyek vásárlói között értékes
nyereményeket sorsolunk ki.)
Közben a büfé folyamatosan üzemel.

Báli belépőjegy 3500 Ft-ért igényelhető, osztálytalálkozók
résztvevőinek és legalább 10 fős társaságoknak 2.500 Ft-os
kedvezményes jegyet, délutántól a rendezvény végéig külön
termet is biztosítunk.

Kérjük, 2011. május 4-ig jelezzék, ha belépőt igényelnek a bálra.
A jelzéseket fogadjuk az 59/520-512-es vagy a 30/479-5886-os
telefonszámon, vagy az aranyisk@aranyisk.axelero.net e-mail
címen, illetve az osztályfőnököknél.
A jegyek 2011. május 16-tól vehetők át az iskola portáján.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fa f a r a g ó t á b o r
A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület fafaragó
tábort szervez 2011. április 17-19. között a „Mély a múltnak
kútja” pályázat keretében.
A táborban a József Attila és Gyep utca kereszteződésében
felállításra kerülő gémeskút, valamint az ezt körülvevő emlék- és
pihenőhely kialakításához szükséges faanyagok megmunkálására,
díszítésére kerül sor.
Szeretettel várjuk a faragni vágyó érdeklődőket! Jelentkezni
Nagy Lajosnál, az egyesület alelnökénél lehet a 06-30/479-5886-os
telefonszámon, vagy a nagylala@enternet.hu e-mail címen.
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Ugrálnak az örömtől az
u g r ó k ö t e le s e k a z A r a n y b a n

2011. március 29-én lelkes csapat utazott Szolnokra a megyei
kötélugró versenyre. Több korcsoportban egyéni és csoportos
megmérettetésen vettek részt. Az iskolában K. Szabó Jánosné
vezetésével több mint egy évtizede egyre több gyermek részvételével
több korosztályban folynak az edzések. Ma már a legelső csoport
tagjai egyetemisták, főiskolások, sőt munkába álltak. A
középiskolások rendszeresen vissza is járnak edzésre, versenyre.
Az egymást is sokszor tanítgató, lelkesen készülő csapat nem
vallott szégyent az idén sem. Az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport:
egyéni:
1. hely: Lakatos Evelin
2. hely: Túri Laura
II. korcsoport:
formációs csapat 2. helyezés: Szerencsi Lili – Illés Vivien –
Tóth Ildikó – S. Nagy Panna
III. korcsoport:
egyéni:
2. hely: Balogh Bianka
5. hely: Cs. Nagy Eszter Sára
formációs csapat 1. hely: Balogh Bianka – Deme Zsófia –
Csatári Bernadett – Máté Ninetta
IV. korcsoport:
egyéni :
1. hely: Borók Réka
3. hely: Lakatos Edina
formációs csapat 2. hely: Cs. Nagy Eszter – Nagy Krisztina –
Lakatos Edina – Borók Réka
A megyét 14 fő képviseli iskolánkból az országos döntőn. Szorítunk
értük!
Nagy Lajos igazgató

A közhasznúsági jelentések
közzétételéről

Takarékoskodnunk kell – tapasztaljuk ezt mindennapi életünkben,
lépten-nyomon. Szerkesztőségünknek is át kell gondolnia, melyek azok
az ésszerű keretek, amelyek között hírlevelünket megjelentethetjük úgy,
hogy a helyi lakosság minél teljesebb tájékoztatásának célja,
megvalósítása ne sérüljön. A szerkesztőségünkhöz a civil szervezetektől
beérkező információk, írások szinte kivétel nélkül mind megjelennek
hírlevelünkben, beleértve a sokszor igen terjedelmes közhasznúsági
jelentéseket is. Ez utóbbiakat azonban már nem kötelező nyomtatott
sajtóban megjelentetni. Az idevonatkozó, a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény erről így rendelkezik: „A közhasznú
szervezet köteles … közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben,
legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a
nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni” (19. § (5)
bekezdés).
A szabályozást végiggondolva szerkesztőségünk úgy határozott,
hogy a közhasznúsági jelentések megjelentetésére a továbbiakban a
városi honlapon (www.kisujszallas.hu) adunk lehetőséget. Ez
vonatkozik már azon szervezetekre is, amelyek hírlevelünk e számában
szerették volna megjelentetni közhasznúsági jelentésüket. A
hírlevelünkben való megjelenés költségét eddig az önkormányzat
biztosította, a közhasznú szervezeteket tehát nem terhelte költség.
Reméljük, hogy e döntésünkkel nemcsak költségeket takarítunk
meg, hanem a közhasznú szervezeteknek is tudunk segíteni
közhasznúsági jelentéseiknek a honlapunkon történő nyilvánosságra
hozatalával. Kérjük, ez ügyben a Polgármesteri Hivatal Intézményi
Osztályán Tán Eszterhez forduljanak (tan.eszter@kisujszallas.hu,
telefon: 59/520-223).
(Szerk – KMJ)
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S A K K ! M AT T !
MEGYEI BAJNOK A SAKKcSAPAT!

A Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya két
csapatot versenyeztet a 2010/2011-es bajnoki
évadban. Az első csapat a magyar sakkozás
második vonalában, az NB I/B Maróczycsoportjában március 27-én játszotta le a 7.
fordulót. Az ellenfelünk az a Mátyásföldi LTC
volt, amely a tabellát vezetve otthonában
fogadott bennünket. Csapatunk szenzációs
eredményt elérve győzött, melyet pontos, következetes játékkal ért
el, ezzel megnövelve esélyünket a bentmaradásért vívott harcban.

Szakosztályunk második csapata viszont befejezte szereplését a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztályú csapatbajnokságban. A 6.
fordulóban Túrkevére látogattunk, ahol nagyarányú győzelmet
arattunk. Ezzel az utolsó, 7. forduló előtt a 1,5 pontos hátrányunkból
1,5 pontos előnyt sikerült kovácsolnunk Újszásszal szemben. Az
utolsó fordulóban a martfűi legénység érkezett hozzánk. Nem volt
kicsi a tét, mivel az újszászi sakkozóknak az abonyiak voltak az
ellenfeleik, akik eddig nem nagyon vitézkedtek a bajnokságban.
Nagy küzdelemben szám szerint ugyanolyan eredmény született
mindkét csapatbajnoki mérkőzésen, így megőrizve előnyünket,
megnyertük a megyei bajnokságot!
Végeredmény: 1. Kisújszállás II. 48; 2. Újszász II. 46,5;
3. Karcag II. 40; 4. Törökszentmiklós 34; 5. Martfű 30,5; 6. Abony
II. 27; 7. Jászapáti 25; 8. Túrkeve 22 pont.
A bajnokcsapat tagjai: Balogh Dávid, Czigler Dezső, Egri
László, Ferenczi Zoltán, Hegedűs Sándor, Kecze István, Kecze
Mátyás, Kormos Lajos, Szűcs István, Terbe Julianna, Terbe
Zsuzsanna, Vajda Ákos.
Eredmények:

Mátyásföldi LTC – Kun-Metalokála Kisújszállási SE

Túrkevei VSE – Kun-Metalokála Kisújszállási SE II.
Kun-Metalokála Kisújszállási SE II. – Martfű VSE

5:7

1:9

7,5 : 2,5

Kecze István SE-elnök

Kisújszállási Floorball Team

A kisújszállási floorball csapat 2011. március 27-én, vasárnap
Miskolcra utazott a II. Miskolci Amatőr Floorball Kupa rangadóra.
A rendezvényre egy tucat csapat nevezett, Debrecen, Miskolc,
Kazincbarcika és Sárospatak csapatai mellett a kisújszállási csapat is.
A selejtezők körmérkőzések alapján zajlottak. Sajnos a csapatunk az
elő döntőbe nem jutott be, de így is az előkelő 5. helyen végzett. A
nap végén mi büszkélkedhettünk a legjobb gólaránnyal, hiszen 13
lőtt gólunk mellé csak 8 gólt kaptak kapusaink. Legközelebb
Debrecenben méretteti meg magát a csapat. A csapat tagjai: Szabó
Péter, Nagy Attila, Melnikoff László, Igriczi Krisztián, Igriczi Csaba,
Figura Henrik, Farkas Sándor, Kovács Tamás, Nyíkos Mihály,
Farkas Tamás.
Figura Henrik

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu
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Megkezdődött az idei versenyidény a kisújszállási súlyemelőknél. A
Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE versenyzői összesen 24
első, 13 második, 5 harmadik és további számos értékes helyezés
elérésével bizonyították felkészültségüket.
BRINGÁZZ EGYET KISÚJON!
2011. április 23., szombat

CRITICAL MASS
BICIKLIS FELVONULÁS

Várunk mindenkit, aki szeretne egyet biciklizni a városban!
Gyülekező az Erzsébet királyné ligetben a szabadtéri
színpadnál
14.00-kor.
PROGRAMOK:

ÜGYESSÉGI VERSENY ÉS KRESZ-TESZT
A HELYSZÍNEN FELÁLLÍTOTT KRESZ-PÁLYÁN
A résztvevők számára díjakat ajánlott fel: a Tisza-tavi
Vízisétány, a Karcagi Rendőrkapitányság és
a Városi Polgárőrség
KERÉKPÁRSZERVIZ-SÁTOR
kerékpár átvizsgálása, apróbb javítások, pólófestések
HOZZ EGY PÓLÓT,
MI RÁFESTJÜK A LOGÓT!
A HELYI EXTRÉMSPORTSZAKOSZTÁLY
BMX-BEMUTATÓJA

INGYENES VÉRCUKOR- ÉS VÉRNYOMÁSMÉRÉS

A FELVONULÁS IDŐPONTJA: 16.00 óra
Útvonal: Erzsébet királyné liget – Pillangó utca – Közraktár
utca – átkelés a 4-esen – Téglagyár utca – Nagy Imre utca –
Petőfi Sándor utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Ady Endre utca
– Vásár utca – Kálvin utca – átkelés a 4-esen – Arany János
utca – Pillangó utca – Erzsébet királyné liget
Táv: 6 km
Támogatóink:

Művelődési és Ifjúsági Központ, Karcagi Rendőrkapitányság, Városi
Polgárőrség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda,
Általános Iskola,Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye – Karcag,
Tisza-tavi Vízisétány – Poroszló

A felvonulás eső esetén egy héttel később, április 30-án,
szombaton kerül megrendezésre!

Hírek, progr amok, aktualit ások:
www.kisujs zallas.hu

2011. 01. 29.: Téli felmérő verseny
és diákolimpiai selejtező Kisújszálláson

Kisújszálláson került megrendezésre az év első súlyemelő versenye.
Ettől az évtől kezdve az Országos Diákolimpia döntőjébe csak azok
a versenyzők juthatnak be, akik a selejtező versenyeken elért
eredményeik alapján bekerülnek a súlycsoportonkénti hat legjobb
versenyző közé.
Első helyezettek: Csízi Dávid, Szabó Ábel, Szoboszlai Róbert, Kiss
Milán, Ulveczki Zoltán, Mészáros András, Csatári Lajos, Czepán
Csaba, Horváth Sándor.
Második helyezést értek el: Szabó Lajos, Varga György, Jenei
Zsigmond, Ungi Imre, Ari Péter.
Harmadik helyezés: Igriczi Csaba.
2011. 02. 12.: Országos Súlyemelő csapatbajnokság
első fordulója Tégláson

Az Ulveczki Zoltán, Mészáros András, Budai Attila, Szoboszlai
Róbert, Kiss Milán felállású csapat a téglásiak mögött a 2., az
országos rangsorban a 13. helyen állt az első forduló után.
2011. 03. 12.: Területi minősítő verseny III. fordulója
és diákolimpiai selejtező Békéscsabán

Első helyezést ért el: Csízi Dávid, Szabó Ábel, Kun Sándor, Rácz
László, Kékegyi Henriett, Szoboszlai Róbert, Kiss Milán, Mészáros
András, Jenei Zsigmond, Ungi Imre, Horváth Sándor.
Második helyezést ért el: Budai Attila, Ulveczki Zoltán, Varga
György, Igriczi Csaba, Marjai József.
Harmadik helyen Szabó Lajos végzett.

A Magyar Súlyemelő Szövetség március 20-án Budapesten a
Magyar Sportok Házában tartotta évi rendes közgyűlését, ahol a
2010-es év legeredményesebb edzőit is díjazták. A kisújszállási
Szabolcsi Károly az országos edzői eredményességi versenyben a
harmadik helyen végzett, amiért kupadíjazásban részesült.
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg
március 25. és 26. között a nemzetközi Soroksár Kupát

A Soroksári Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület által kiírt
viadalon több külföldi országból és számos hazai klubból érkeztek
versenyzők.
Nagy sikert aratott Csízi Pál kisújszállási főzőmester, aki felesége
segítségével a verseny ideje alatt gondoskodott a versenyzők,
szakvezetők és vendégek ellátásáról.
Első helyezettek: Kun Sándor, Kiss Milán, Ulveczki Zoltán,
Horváth Sándor.
Második helyezést értek el: Csízi Dávid, Szoboszlai Róbert, és a
23 év után újra súlyemelő versenyen induló Ferenczi Lajos.
Harmadik helyezést értek el: Szabó Ábel, Rácz László, Mészáros
András.
A következő nagy megmérettetés a 2011. évi Diákolimpia országos
döntője lesz Budapesten, április 22. és 23. között.
Ari Géza
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Hétpróbás Kunok

A Hétpróbás Kunok hét alkalomból álló rendezvénysorozat, amelyen a szervezők szeretnék
a különböző sportágakat és az egészséges életmódot népszerűsíteni. Azokat, akik a hét alkalom során
a legaktívabbak, illetve azt a szervezőt, aki a legtöbb embert mozgatja meg, a rendezvénysorozat fő szervezője,
Kisújszállás Város Önkormányzata jutalomban fogja részesíteni. (Szerk.)

3.
14.00

PRÓBA: Arany sport- és egészségnap

Május 13., péntek

Teljesítménytúra (gyalogos és kerékpáros),
indulás az István fogadótól.
Láthatósági mellényt és íróeszközt mindenki hozzon!

Május 14., szombat
Helyszín: Kálvin u. 3. sz. alatti iskola udvara és tornaterme

8.30
9.00
9.30

11.30

12.30

13.00
14.00

15.00

15.30
16.00

Hívogató mazsorett-felvonulás
a Vásár – Mikes – Kálvin utcán
Táncos bemelegítés
Egészségtúra 0-99 éves korig a város belterületén
(indulás a Kálvin u. 3. szám alatti iskolából)
Kispályás labdarúgó-bajnokság
(korcsoportonként 5+1 fős csapatoknak)
Streetballbajnokság (3 fős vegyes csapatoknak, ebből
2 fő általános iskolás legyen)
Közben egyéni ügyességi feladatok alsósoknak
és ovisoknak
Játékos sportverseny
(10 fős csapatoknak, ebből 2 fő szülő, felnőtt legyen)
Távolugró verseny
Kötélhúzó verseny (3 fős csapatoknak)
Ebéd
Sportágak bemutatója
(BMX flatland, gördeszka freestyle, vívás, aikido)
Utcai egyéni futóverseny a Kálvin park – Szabadság u. –
Mikes u. – Kálvin u. – Kálvin park útvonalon
Kategóriák: ovis kör (250 m a Kálvin parkban), alsó tagozat
(627 m), 5. évf.-tól felnőtt korig (1254 m)
Kangoo közös ugráló és kondicionáló torna
Jótékonysági futóverseny az előző helyszínen,
külön nevezéssel

17.00
17.30
18.00
18.30

Capuera brazil harcművészeti bemutató
Ugrókötél látványbemutató
Eredményhirdetés, a családokat külön is jutalmazzuk
Zenés zárás (Kovács Jánossal és DJ. Kecsuval)
mindazoknak, akik a sportnapon és
a jótékonysági futáson részt vettek

A rendezvény ideje alatt az iskolában vérnyomást és
vércukorszintet mérünk, gyógymasszázsra nyújtunk lehetőséget,
valamint egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadásra kerül sor
a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete és a Védőnői
Szolgálat közreműködésével.
A rendezvény egész ideje alatt büfé üzemel, valamint délelőtt
családoknak és osztályoknak főzésre biztosítunk helyet a salakos
futópályán.
Egy dedikált sportolói mezre lehet majd licitálni egész nap,
melynek bevétele az Arany János DSE céljait támogatja.
Nevezések

A csapatversenyekre (labdarúgás, streetball, ügyességi verseny,
kötélhúzás) csak előzetes nevezéseket fogadunk el 2011. május 10-én,
kedden 16.00 óráig az Arany-iskola portáján (Kálvin u. 3.), az 520512-es telefonszámon vagy az aranyisk@aranyisk.axelero.net e-mail
címen. A többi kategóriában nevezni a helyszínen lehet.
Mindenkit szertettel várunk!

Kisújszállás Város Önkormányzata, ARCADIA Reklám Kft., Arany
János Általános Iskola, Arany János Diáksport Egyesület, Karitatív
Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete, Kisújszállási Lövészklub,
Kisújszállási Sportegyesület, Védőnői Szolgálat, Elmex, Zewa,
Verbena, Vegeta/Naturella, Abonett, Első Pesti Malom, Decubal,
Daosin és minden kedves támogatónk

Labdarúgás
Beindult a „nagyüzem" labdarúgó szakosztályunknál. Az
időjárás okozta pályagondok ellenére minden mérkőzést sikerült
lejátszani, igaz, egyszer vendégségbe, a szolnoki műfüves pályára
kellett módosítanunk a helyszínt. Csapataink sorozatban játsszák a
bajnoki mérkőzéseket. Felnőtt és ifjúsági csapatunk négy fordulón
van túl, és mindkét együttes feljebb lépett a tabellán. A felnőttek
jelenleg a dobogó harmadik fokán tanyáznak, míg az ifjúságiak
sorozatban hozzák a meccseket, és immár nagy örömünkre az
ötödikek a bajnokságban. A legközelebbi hazai találkozó Kunhegyes
ellen április 16-án 14.00, illetve 16.00 órai kezdettel lesz.
Serdülőink is remekül kezdtek, hiszen mindkét eddigi
találkozójukat megnyerték.
A kisebbek is megmérettettek az első tavaszi NUPI-s tornán, ahol
a kilencévesek másodikak, a tizenegy évesek veretlenül elsők lettek,

de óvodásainknak is sikerült egy győzelmet aratniuk.
Az amatőröknél célegyenesbe érkezett a terembajnokság, amely
az utóbbi évek legizgalmasabb véghajráját hozza. Az első hely
kérdése nyitott marad az utolsó fordulóig. Három csapat között fog
eldőlni a bajnoki cím sorsa (Bánhalma, Fusio, Primoil). A gólkirályi
címért is több játékos verseng.
A következő rendezvényünk a Húsvét Kupa lesz április 23-24én, amelyre még várjuk a jelentkezéseket. Május 1-jén ötcsapatos
műfüves női villámtornát szervezünk. Május 8-tól indul a női és férfi
műfüves bajnokság, amelyre még női csapatok jelentkezését várjuk.
Bővebb információt a www.kisujse.hu honlapon a kispályás foci
menüpont alatt olvashatnak, illetve a 30/716-6502 telefonszámon
kérhetnek.
Farkas Tamás
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A z e l s ő v á r o s i de f i b r i l lá t o r k é s z ü lé k
Magyarországon a hirtelen szívhalál az első számú halálok,
ennek következtében naponta 70, évente 25 ezer honfitársunk hal
meg. A betegség legtöbbször ugyan a szívbetegeket érinti, de tudni
kell, hogy minden megelőző tünet nélkül, látszólag egészséges
fiatalokat is elérhet. Az esetek többségében szívritmuszavar, ún.
kamrafibrilláció áll a rendellenesség hátterében. A keringésmegállás
miatti oxigénhiányos állapotot az agy viseli legrosszabbul: 4-5 perc
után maradandó károsodás jelentkezik. A túlélés egyetlen esélye az
azonnal megkezdett újraélesztés; a korai alapszintű újraélesztés
mellett a szív munkájának újraindításához elektromos defibrillátorra
van szükség. A defibrillátort rövid betanítást követően laikusok is
kiválóan képesek használni. Az uzsonnás doboz méretű készülék
tapadókorongos elektródáin keresztül rövid, de erőteljes elektromos
stimulációt ad a szívnek, ezzel zökkentve vissza a normális ritmusba.
Kijelzőjével folyamatosan instruálja használóját a következő
lépésről, egyszerűen és biztonságosan kezelhető.
Kisújszállás városában rövid időn belül két kezdeményezés is
indult egy-egy ilyen berendezés meg-, illetve beszerzésére. Tavasszal
a Rotary Klub által szervezett debreceni jótékonysági futóversenyen
az 1361 méteres távot 560 fő teljesítette az „Összefogás az életért”
néven induló kisújszállási csapatból. A csapatversenyen végül
második helyezést értünk el, de a szervezők nem mondtak le a
segítségnyújtás lehetőségéről, további programok lebonyolítását
kezdeményezik.
A kisújszállási kispályás labdarúgó szervező bizottság még a

tavalyi év végén gyűjtést kezdeményezett erre a célra. Terveik szerint
egymás után szerelnék fel a város iskoláit ezzel a berendezéssel. Az
első gyűjtést az elhelyezés indokoltságának figyelembevételével a
gimnázium javára szervezték, ahol az eszköz a sportcsarnokban
kerülne elhelyezésre. Ugyanakkor ez a készülék, különböző
közösségi rendezvényeken a város lakosságának érdekeit is
szolgálná.
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium, illetve a Gyermekeink
Műveltségéért Alapítvány kuratóriuma nevében szeretném
megköszönni mindazok segítségét, akik lehetővé tették, hogy
iskolánk és ezzel együtt a városunk egy (az első) félautomata
defibrillátor készülékkel gazdagodjon. A program kiemelt
támogatója, Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
350 ezer forinttal járult hozzá a beszerzéshez. Köszönettel tartozunk
a kispályás labdarúgótorna szervező bizottságának az ügy
felkarolásáért, és a gyűjtés lebonyolításáért. Mindenkinek köszönjük,
akik adományaikkal hozzájárultak a készülék megvásárlásához
(neveik terjedelmi okok miatt sajnos nem jelenhetnek meg, ezt a
hiányosságot a Kisújság című lapban pótoljuk).
A defibrillátor készülék ünnepélyes átadására 2011. április 24.-én
16.00 órakor kerül sor, a Húsvét Kupa kispályás labdarúgó torna
rendezvényén. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Porcsalmi
Lajos Sporttelep műfüves pályájára.
Szabó Tamás igazgató

20. oldal

Kisbíró

2011. április 9.

Május 1-jei lövészverseny

Hornyák János, a Kisújszállási Lövészklub elnöke

 JULCSI ÜVEG AJÁNDÉK
Kisújszállás, Széchenyi u. 1.



(A régi Gólya Gyógyszertár helyén, a Református templommal szemben)






Exkluzív ajándéktárgyak,
szobrok, zenélődobozok
Kristály, porcelán, üvegáru,
evőeszköz

APRÓHIRDETÉS

150 és 200 literes cefrés hordók, 1 db motoros háti permetező,
valamint 6 x 3,5 x 3 méteres, hullámpalával fedett, bontható
szénatároló eladó. Telefon: 06-30-911-39-26.

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00
Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00,
szombat: 8.00 – 12.00
Telefonszám: 30/207-9506
Szeretettel várom kedves leendő vásárlóimat!

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2011. május 7-én, szombaton jelenik meg.
Lapzárta 2011. április 29-én, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg
elektronikus adathordozón vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail
címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

Kedves Kisújszállásiak!
Május 1-jén 9.00 órától
a városi lőtéren (Eszperantó u. 10/a.)
ismét várjuk Önöket
légpuskás, légpisztolyos lövészversenyünkre.
Íjászverseny is lesz!
Figyelem! Új, akciódús versenyszámokkal gazdagítjuk
kínálatunkat (futóvadlövés, szituációs lövészet).
Nevezési díj: 18 év felett 200.-Ft
14-18 év között 100.- Ft
14 év alatt ingyenes
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